
Pengertian  Ilmu  Akhlak,  Ruang  Lingkup,  Manfaat  dan
Korelasinya dengan Ilmu-Ilmu Yang Lain

 Rumusan Masalah:
1. Apa pengertian Akhlak secara linguistic dan terminologik?
2. Bagaimana ruang lingkup ilmu akhlak?
3. Apa manfaat mempelajari ilmu akhlak?
4. Bagamana korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain?

 Tujuan Masalah:
1. Untuk  mengetahui  makna  akhlak  secara  linguistic  dan

terminologik.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak.
3. Untuk mengetahui manfaat mempelajari ilmu akhlak.
4. Untuk mengetahui korelasi ilmu akhlak dengan cabang-cabang

ilmu yang lain.

Pengertian Akhlak Menurut Linguistic dan Terminologik

 Akhlak  menurut  linguistic  (bahasa/lughowi):  jamak  dari  kata

khuluq yang berarti:
1. perangai :سجية
2. tabiat/ watak :طبع
3. اد : kebiasaan
4. لمروء : adab yang baik
5. ن ل : agama

 Akhlak menurut terminologik (istilah): 
1. Menurut  ibn  Miskawaih  (w.421  H)  seorang  pakar  bidang

akhlak terkemuka:
ة و ن غير فكر و  الها  ية لها إلى أف حا ل د
Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk

melakukan  perbuatan  tanpa  memerlukan  pemikiran  dan

pertimbangan.
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2. Menurut hujjatul  islam Imam al Ghozali  (w.505 H) dalam
kitab Ihya Ulumiddin:
ن ر  لة و ه ا  ف ها تص  سخة  ل  يئة ف  ن  با 
ة و ة إلى فكر و غير حا
Sifat  yang  tertanam  dalam  jiwa  yang  menimbulkan

macam-macam perbuatan  dengan  gampang  dan  mudah

tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

ilmu  akhlak  adalah:  ilmu  yang  obyek  pembahasannya
adalah tetang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan
manusia yang dapat disifati dengan baik atau buruk.

  4 ciri perbuatan akhlak:
1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat

dalam  jiwa  seseorang,  sehingga  telah  menjadi
kepribadiannya.

2. Perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan  yang  dilakukan
dengan mudah dan tanpa pemikiran.

3. Perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan  yang  timbul  dari
dalam seseorang  tanpa ada paksaan atau tekanan dari
luar, bukan karena main-main atau karena sandiwara.

4. Perbuatan  akhlak  adalah  perbuatan  yang  dilakukan

karena  ikhlas  karena  Allah,  bukan  karea  ingin  dipuji
orang.

A. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Akhlak
Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah  membahas
tentang  seluruh  aspek kehidupan dan perbuatan  manusia,

baik bersifat  individu (perorangan) atau kolektif  (kelompok),
yang  kemudian  ditetapkan  kriterianya  apakah  perbuatan
tersebut tergolong perbuatan yang baik atau yang buruk.
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Perbuatan  yng  menjadi  obyek  ilmu  akhlak  tersebut  harus
memiliki ciri-ciri:

Perbuatan  yang  bersifat  sadar,  atas  kemauan  dan
kehendak sendiri, bukan atas paksaan dan tekanan.
 Perbuatan  tersebut  dilakukan  secara  kontinyu  dan

mendarah daging.

Perbuatan yang tidak masuk obyek ilmu akhlak:
perbuatan alami (bernafas, makan ketika lapar dll)
perbuatan  yang  dilakukan  tidak  disertai  kesadaran  dan
kemauan  sendiri:  seperti;  perbuatan  orang  gila,  orang
tertidur,  anak kecil,  orang lupa dan orang yang dipaksa.

Dalam hadits Nabi bersabda:
« ي كر  س ا  يا و ل لخ و ن أ  ل تجاوز ل  «إ 
((، ب ى  ب ح لص ن  يقظ، و ى  ا ح ل ن  ثة:  ن ث لق  فع 
برأ ى  لمج ح ن  ((و

Manfaat mempelajari ilmu akhlak:
 memberikan panduan kepada manusia agar mampu menilai dan

menentukan suatu perbuatan apakah baik atau buruk.
 Untuk membersihkan kalbu dari  kotoran hawa nafsu, dosa dan

maksiat,  sehingga  menjadi  suci  bersih  .  manusia  memiliki
jasamni dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui
qih,  sedangkan  rohani  dibersihkan  secara  batiniah  melalui

akhlak.
 Berguna untuk mengarahkan dan mewarnai aktivitas kehidupan

manusia yang lebih baik di segala bidang.

Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu lainnya:
 Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf:

-ilmu  tasawuf  ada  3  macam;  tasawuf  falsa  (pendekatan  rasio),
tasawuf akhlaki (pendekatan akhlak), dan tasawuf amali (pendekatan
amaliyah  dan  wirid:  tarikat).  Ketiga  tasawuf  ini  tujuannya  sama:
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mendekatkan diri  kepada Allah dengan cara membersihkan diri  dari
perbuatan  tercela  (takholli),  dan  menghiasi  diri  dengan  perbuatan
terpuji (tahalli).
-korelasi  keduanya  tampak  dari  de nisi  tasawuf,  salah  satu  ulama

berkata ي ف  د  لخ فق ز ي ف  د  ن ز ، فم ص  ل  : ا لك ا 
اء لص .
Tasawuf  adalah  akhlak,  siapa  yang  bertambah  akhlaknya,  maka

kebersihan hatinya pun ikut bertambah.
Ulama su  yang lain berkata: ن ر  ا  هر ف ز مة  ر : أ  ص ل

ر ع   ر   .
-tema yang dikaji dalam ilmu tasawuf adalah mqom (tingkatan seorang
su ) dan ahwal (karakteristik su ), yang mana di dalamnya mengkaji

takwa,  sabar,  syukur,  zuhud,  ridho,  dllm  yang  kesemuanya  adalah
akhlak.
-bertasawuf  tidak  lepas  dari  amalan  ibadah  (sholat,  puasa,  zakat,
dzikir,  haji  dll).  Ibadah-ibadah  tersebut  erat  hubungannya  dengan
akhlak.

 Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid:
-dari  de nisi  dan obyek ilmu tauhid  (aqidah/ushuluddin/ilmu kalam),
yang  membahas  masalah  ketuhanan  baik  dari  segi  dzat,  sifat  dan
perbuatan-Nya.  Tauhid  mengarahkan  manusia  untuk  menjadi  insan
yang ikhlas, dan ikhlas adalah salah satu akhlak.
-dari  segi  fungsi  ilmu  tauhid,  orang  bertauhid  tidak  hanya  cukup

menghafal rukun iman beserta dalilnya,  tapi  yang terpenting adalah
mencontoh terhadap subyek yang terdapat dalm rukun iman. Jika kita
percaya kepada Allah yang memiliki sifat-sifat mulia, maka sebaiknya
orang  yang  bertauhid  meniru  sifat-sifat  tuhan  sebgaimana  dalam
asmaul  husna.  Jika  percaya  pada  malaikat,  maka  dimaksudkan
manusia meniru sifat-sifat malaikat yang jujur, amanah, tidak durkaha.

Dan seterusnya.
-iman dalam al Qur’an selalu dikaitkan dengan amal sholih.
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لمؤ ( الى:  أف  اش (1ا ت ته  ن  ف  لذ ن2)  ن   ذ ل ) و
رض ( ا (3ل  ا ف ن  ل لذ اف (4) و ه ح رو ن  ل ذ ل )5) و

 : لمؤ )5-1(س 
، ي ر ض يك ر ف لي  ال و ن  ؤ ا  ن  ي وس  ل  ى  ل  س  ا 

ر لي  ال و ن  ؤ ا  ن  ، و ا ن إلى  ي ر ف لي  ال و ن  ؤ ا  ن  و
( يخا ل ر  ير أو ليصم (أ يق  ف

korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa:
-ilmu  jiwa  adalah;  ilmu  yang  mengkaji  gejala-gejala  kejiwaan  yang
tampak dari tingkah laku seseorang. Melalui ilmu jiwa dapat diketahui
sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa
dan maksiat akan dekat dengan Tuhan, dan itu akan melahirkan akhlak

yang baik. Dan jiwa yang kotor akan jauh dari Tuhan, dan itu malhirkan
alhak yang buruk.
-dengan  ilmu  jiwa  kita  dapat  menyampaikan  ajaran  akhlak  sesuai
dengan pekembangan jiwa seseorang.

 Korelasi ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan.
-ilmu pendidikan yang membahas tentang rumusan tujuan pendidikan,
kurikulum,  guru,  metode,  sarana  dan  prasarana,  lingkungan,
bimbingan belajar dan lain sebagainya. Salah satu tujuan pendidikan
adalah mengantarkan anak didik menjadi orang yang berakhlak.

 Metode Penentuan Akhlak Baik dan Buruk dan Sumber Ilmu
Akhlak

De nisi Baik
Dari segi bahasa baik adalah terjemahan dari kata khoir ( dalam

bahasa arab ) / good ( dalam bahasa Inggris ). Dikatakan bahwa yang

disebut  baik  adalah  sesuatu  yang  menimbulkan  rasa  keharuan  dan
kepuasan,  kesenangan,  persesuaian,  dan  seterusnya.  Louis  Ma’luf
dalam kitabnya, Munjid, mengatakan bahwa yang disebut baik adalah
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sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Selanjutnya yang baik itu
juga adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang
diharapkan, yang memberikan kepuasan. Baik juga berarti yang sesuai
dengan keinginan. Dan yang disebut baik dapat pula berarti sesuatu

yang  mendatangkan  rahmat,  memberikan  perasaan  senang  atau
bahagia. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa secara umum
baik  adalah sesuatu yang diinginkan,  yang diusahakan dan menjadi
tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik, jika tingkah laku
tersebut  menuju  kesempurnaan  manusia.  Kebaikan  disebut  nilai
(value),  apabila  kebaikan itu bagi  seseorang menjadi  kebaikan yang
kongkret.

Sedangkan  menurut  Ethik  baik  adalah  sesuatu  yang  berharga
untuk semua tujuan. Sebaliknya yang tidak berharga, tidak berguna
untuk tujuan,  merugikan atau yang menyebabkan tidak tercapainya
tujuan adalah ‘buruk’. 

Seperti  halnya  pengertian  benar  dan  salah,  maka  pengertian
baik  dan  buruk  juga  ada  yang  subyektif  dan  relatif,  baik  bagi

seseorang  belum tentu  baik  bagi  orang  lain.  Sesuatu  itu  baik  bagi
seseorang  apabila  hal  itu  berguna  bagi  tujuannya.  Hal  yang  sama
adalah mungkin buruk bagi orang lain, karena hal tersebut tidak akan
berguna bagi tujuannya.

Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  kata   baik  merupakan
terjemahan dari kata  husn di dalam al-Quran yang artinya baik atau
indah. Menurut al-Raghîb al-Ashfahanî, istilah al-husn, baik dan indah,

menjelaskan semua yang mengagumkan dan disenangi oleh seluruh
manusia. Istilah baik atau kebaikan juga merupakan terjemahan dari
perkataan  al-hasanah.  Al-Hasanah adalah kenikmatan yang dirasakan
menyenangkan,  kenikmatan  sik  dan  jiwa,  yang  bersumber  dari
kehidupan setiap orang.
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Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa
baik  adalah  nilai  yang  merujuk  kepada  kebahagiaan,  kepuasan,
kenikmatan, berharga dan bermanfaat bagi hidup manusia.

B.     De nisi Buruk
Secara bahasa istilah buruk dalam Bahasa Indonesia merupakan

arti dari kata  syarr dalam bahasa Arab.  Syarr, menurut Al-Raghib al-
Ashfahani,  adalah  perbuatan  manusia  yang  dibenci  semua  orang.
Ungkapan lain dalam Bahasa Arab yang berarti buruk adalah al-qabîh.
Al-Raghib  al-Ashfahani  berpendapat,  al-qabîh adalah  semua  benda
yang dinyatakan cacat oleh mata, semua tindakan, dan keadaan yang

ditolak  dan  dinilai  cacat  oleh  akal  sehat  dan  nurani  yang  jernih.
Ringkasnya al-syarr dan  al-qabîh adalah perbuatan,  tindakan,  sikap,
dan perilaku yang dibenci oleh semua orang; ditolak oleh akal sehat
dan nurani; serta dinyata-kan cacat oleh pikiran jernih dan bening

Dalam  suatu benda ada  ukurannya,  berapa  besarnya?  Berapa
beratnya?berapa tingginya?berapa luasnya?berapa dalamnya? dan lain

sebagainya.,  sebagai  salah  satu  pertanyaan  yang  mengandung
hakikat, bahwa benda merupakan sesuatu yang ada ukurannya.

Mempersoalkan baik dan buruk pada perbuatan manusia maka
ukuran  dan  karakternya  selalu  dinamis,  sulit  dipecahkan.  Namun
demikian  karakter  baik  dan  buruk  perbuatan  manusia  dapat  diukur
menurut trah manusia.

Kenyataan yang ada di dalam kehidupan, bahwa ada perbedaan

pendapat  (berselisih)  dalam  melihat  baik  dan  buruk.  Sekarang
seseorang melihat hal itu buruk, tapi pada suatu saat dia melihatnya
itu  baik  dan  sebaliknya.  Maka  dari  itu  ukuran  baik  dan  buruk
tergantung kepada penilaian manusia itu sendiri, sebab ukuran bauk
dan buruk bersifat dinamis bukanlah statis.
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Metode Menentukan Akhlak Baik dan Buruk

Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, berkembang
pula  patokan  yang  digunakan  orang  dalam  menentukan  baik  dan
buruk. Keadaan ini menurut Poedjawijatna berhubungan rapat dengan
pandangan  lsafat  tentang  manusia  dan  ini  tergantung  pula  dari
meta sika  pada  umumnya.  Poedjawijatna  lebih  lanjut  mneyebutkan
sejumlah pandangan lsafat yang digunakan dalam menilai baik dan
buruk  yaitu  hedonisme,  utilitarianisme,  vitalisme,  sosialisme,

religiosisme dan humanism. Sementara itu Asmaran As, menyebutkan
ada empat aliran lsafat yaitu adat kebiasaan, hedonisme, intuisi dan
evolusi. Ahmad Amin sependapat dengan Asmaran As ynag membagi
aliran  lsafat  yang  mempengaruhi  penentuan  baik  dan  buruk  itu
menjadi  empat,  yaitu  adat  istiadat,  hedonisme,  utilitarianisme  dan
evolusi. 

Dengan  merujuk  kepada berbagai  kutipan  tersebut  diatas  beberapa
aliran  lsafat  ynag  mempengaruhi  pemikiran  akhlak  tersebut
dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1) Baik Buruk Menurut Aliran Adat Istiadat (Sosialisme)
Menurut aliran ini baik atau buruk ditentukan berdasarkan adat

istiadat ynag berlaku dan ditentukan berdasarkan adat istiadat yang

berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti
dan  berpegang  teguh  pada  adat  dipandang  baik,  dan  orang  yang
menentang dan tidak mengikuti  adat istiadat  dipandang buruk, dan
kalau perlu dihukum secara adat.

Di  dalam masyarakat  kita  jumpai  adat  istiadat  mengenai  tata

cara berpakaian,  makna,  minum, bertandang dan sebgainya.morang
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yang mengikuti  cara-cara  demikianlah yang disebut  orang  baik  dan
sebaliknya.
Kelompok yang menilai baik dan buruk berdasarkan adat istiadat ini
dalam  tinjauan  lsafat  dikenal  dengan  istilah  aliran  sosialisme.

Munculnya paham ini bertolak dari anggapan karena masyarakat itu
terdiri dari manusia, maka ada yang berpendapat bahwa masyrakatlah
yang  menentukan  baik  buruknya  tindakan  manusia  yang  menjadi
anggotanya.

Dalil adat istiadat sebagai landasan tolak ukur:
د ن  ن إ ر أحم  ن.  ل ح ا فه م ح لم آ  ا

Apa  yang  dipandang  baik  oleh  orang Islam,  maka  baik  pula  di  sisi

Allah". HR Ahmad dari Ibnu Mas’ud. Ada sebuah kaidah ushul qih: al
adah muhakkamah: adat itu bisa dijadikan landasan hukum.

2)  Baik Buruk Menurut Aliran Hedonisme 
Aliran  hedonisme  adalah  aliran  lsafat  yang  terhitung  tua,

karena  berakar  pada  pemikiran  lsafat  Yunani,  khusunya  pemikiran

lsafat Epicurus (341-270 SM), ynag selanjutnya dikembangkan oleh
Cyrenics sebagaimana telah diuraikan.

Menurut paham ini  banyak  yang disebut  perbuatan yang baik
adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan
dan  kepuasan  nafsu  biologis.  Aliran  ini  tidak  mengatakan  bahwa
semua perbuatan  mengandung kelezatan,  melainkan ada  juga yang

mendatangkan  kepedihan,  dan apabila  ia  disuruh  memilih  manakah
perbuatan yang harus  dilakukan,  maka ynga dilakukan adalah yang
mendatangkan kelezatan.  Epicurus  sebagai  peletak  dasar  paham ini
mengatakan  bahwa  kebahagiaan  atau  kelezatan  itu  adalah  adalah
tujuan manusia. Tidak ada kebaikan dalam hidup selain kelezatan dan
tidak ada keburukan kecuali penderitaan.
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Namun demikian  Epicurus  lebih  mementingkan  kelezatan  akal
dan  rohani  ketimbang  kelezatan  badan,  karena  badan  itu  terasa
dengan lezat dan derita selama adanya kelezatan dan penderitaan itu
saja. Akal dan rohani dapat merancang dan merencanakan kelezatan.

Oleh karena itu kelezatan akal dan rohani itu lebih lama dan lebih kekal
daripada  kelezatan  badan.  Dengan  demikian  pandangan  aliran
hedonism tentang  kelezatan  ini  sifatnya  masih  bercorak  ilmiah  dan
intelektualistik

Pada tahap selanjutnya paham hedonisme ini ada yang bercorak
individual  dan  universal.  Corak  pertama  berpendapat  bahwa  yang

dipentingkan  terlebih  dahulu  adalah  mencari  sebesar-besranya
kelezatan dan kepuasan untuk diri  sendiri  dan segenap upaya yang
dilakukan untuk mencapainya. Corak kedua (universalistis hedonisme)
memandang bahwa perbuatan  baik  itu  adalah  yang mengutamakan
mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesame manusia,
bahkan segala makhluk yang berperasaan.

3) Baik Buruk Menurut Paham Intuisisme (Humanisme)
Intuisi  adalah  merupakan  kekuatan  batin  yang  dapat

menentukan  sesuatu  sebagai  baik  dan  buruk  dengan  sekilas  tanpa
melihat akibatnya. Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia
mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan
buruk dengan sekilas pandang. 

Kekuatan batin ini adalah kekuatan yang telah ada dalam jiwa
manusia,  tidak  etrambil  dari  keadaan  diluarnya   Kita  diberikan
kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, sebagaimana
kita diberi mata untuk melihat dan diberi telinga untuk mendengar.

Menurut paham ini perbuatan yang baik adalah perbuatan yang
sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan

batin yang ada dalam dirinya. Dan perbuatan buruk adalah perbuatan
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yang menurut  hati  nurani  di  pandang buruk.  Paham ini  selanjutnya
dikenal dengan paham humanisme. Poedjawijatna mengatakan bahwa
menurut  aliran  ini  yang  baik  adalah  ayng  sesuai  dengan  kodrat
manusia   yaitu  kemnausiaannya  yang  cenderung  kepada  kebaikan.

Dengan demikian ukuran baik buruk suatu perbuatan menurut paham
ini  adalah tindakan yang sesuai  dengan derajat  manusia,  dan tidak
menentang  atau  mengurangi  keputusan  hati.  Secara  batin  setiap
orang pasti tidak akan dapat membohongi suara hatinya. 

Murthadha  dan  Murthahhari  dalam  bukunya  berjudul  Falsafah
Akhlah ia mengatakan etika adalah tidak emosionalistik seperti dalam
falsafah  etika  hindu  dan  Kristen.  Juga  buka  rasional  berdasarkan

kehendak  sebagaimana  yang  dikatakan  losof.  Tetapi  etika  adalah
ilham-ilham intuisi. Menurutnya kekuatan itu tidak  berupa emosi dan
rasio.  Kekuatan itulah yang memberi  perintah didalam diri  manusia,
kekuatan itu adalah batin.  Kekuatan itu tidak ada kaitannya dengan
akal. Akal adalah hasil perolehan , sedangkan intuisi adalah tri dan
intrinsic dalam batin manusia. Selanjutnya Muthahhari menilai paham

baik  buruk  berdasrakan  intuisi  sebagai  sejalan  dengan  al-Qur’an.
Menurutnya  al-Qur’an  menyatakan  bahwa  manusia  di  anugrahi
sejumlah ilham trah. Seperti  pada rman Allah berikut   :  “Dan jiwa
serta  penyempurnaannya  (ciptaannya),  Maka  Allah  mengilhamkan
kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya”. (Asy-Syam : 7-8).

Quraishi  Shihab  juga  sependapat  dengan  Muthahhari,

menurutnyan  kita  dapat  berkata  bahwa  secara  nyata  terlihat  dan
sekaligus kita ketahui bahwa terdapat manusia yang berkelakuan baik
dan yang buruk. Quraishi Shihab lebih lanjut mangatakan walaupuan
kedua  potensi  ini  terdapat  dalam  diri  manusia  namun  ditemukan
isyarat-isyarat  dalam  al-Qur’an  ,  bahwa  kebajikan  lebi  dahulu
menghiasi diri manusia daripada kejahatan dan bahwa pada dasarnya

manusia cenderung kepada kebajikan.
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 Dengan  mengikuti  uraian  tersebut  kita  dapat  berpendapat
bahwa penentuan baik dan buruk yang berdasarkan intuisi ini dapat
menghasilkan penentuan baik dan buruk secara universal atau berlaku

bagi  masyarakat  pada  umunya.  Mereka  yang  senantiasa
membersihkan dirinya dan berupayab   mendekatkan diri pada Tuhan,
akan  memiliki  daya  intuisi  yang  lenih  tajam  dan  menghasilkan
penilaian  yang  positif   dan  produktif  terhadap  berbagai  masalah
yangdihadapinya.

4) Baik Buruk Menurut Paham Utilitarianisme
Secara har ah utilis berarti berguna. Menurut paham ini yag baik

adalah yang berguna. Paham penentuan baik buruk berdasarkan nilai
guan  ini  mendapatkan  perhatian  dimasa  sekarang.  Dalam  abad
sekarang  ini  kemajuan  dibidang  teknik  cukup  meningkat  dan
kegunaanlah ynag menentukan segalanya. Namun demikian paham ini
terkadang cenderung extrim dan melihat kegunaan hanya dari sudut

pandang  materialistik.  Selain  itu  paham ini  juga  menggunakan  apa
saja yang dianggap ada gunanya.
Namun demikaian kegunaan dalam arti bermanfaat yang tidak hanya
berhubungan  dengan  materi  melainkan  juga  dengan  yang  bersifat
rohani agar bisa diterima. Dan kegunaan bisa juga diterima jika yang
diguankan  itu  hal-hal  ynag  tidak  manimbulkan  kerugian  bagi  orang
lain. Nabi misalnya menilai bahwa orang yang baik adalah orang yang

member manfaat pada orang lain.

Tokoh-tokoh dalam paham ini antar lain:
• Jeremy Betham (1748-1832)
Betham  memandang  kebahagiaan  diukur  secara  kuantitatif.  Ukuran
baik  dan  buruk  itu  kelezatan  yang  terbesar  bagi  bilangan  yang

terbanyak, 
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• John Stuart Mill (1806-1873)
Menurut Mill kebahagian tidak hanya diukur melalui kuantitas, tetapi
perlu dipertimbangkan pula kualitasnya, karena kesenangan ada yang
tinggi dan ada pula yang rendah mutunya. Kebahagiaan yang menjadi

norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu
kejadian.

5) Baik Buruk Menurut Paham Vitalisme
Menurut  paham  ini  yang  baik  adalah  yang  mencerminkan

kekuatan dalam hidup manusia. Paham ini lebih lanjut  kepada sikap

binatang, yang berlaku hokum siapa yang kuat dialah yang baik.
Dalam masyarakat yang sudah maju, dimana ilmu penegtahuan dan
keterampilan  sudah  mulai  banyak  dimiliki  oleh  masyarakat,  paham
vitalisme  tidak  akan  mendapat  tempat  lagi,  dan  digeser  dengan
pandangan yang bersifat demokratis.

6) Baik Buruk Menurut Paham Religiosisme
Menurut paham ini yang dianggap baik adalah perbuatan yang

sesuai  kehendak  Tuhan,  sedang  perbuatan  buruk  adalah  perbuatan
yang  tidak  sesuai  dengan  kehendak  Tuhan.   Dalam  paham  ini
keyakinan Teologis yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang
peranan  penting,  karena  tidak  mungkin  orang  mau  berbuat  sesuai
dengan  kehendak  Tuhan,  jika  yang  bersangkutan  tidak  beriman

kepada-Nya.  Menurut  Poedjawijatna  aliran  ini  dianggap  paling  baik
dalam praktek. Namun sayang nya paham ini tidak umum dari ukuran
baik dan buruk yang digunakan.

Diketahui bahwa didunia ini terdapat bermacam-macam agama
 dan  masing-masing  agama  menentukan  baik  dan  buruk  menurut
ukurannya  masing-masing  agama Hindu,  Budha Yahudi,  Kristen  dan
Islam  misalnya  masing-masing  memiliki  pandangan  dan  tolak  ukur

tentang baik dan buruk dimana satu dan lainnya berbeda.
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7) Baik dan Buruk Menurut Paham Evolusi
Menurut  mereka  yang  menganut  paham  ini  segala  sesuatu

dialam mengalami evolusi yaitu berkembanng dari apa adanya menuju

kepada kesempurnaan.
Herbert Spencer (1820-1903) salah seorang ahli lsafat Inggris yang
berpendapat  evolusi  ini  mengatakan  bahwa  perbuatan  akhlak  itu
tumbuh  secara  sederhana,  kemudian  berangsur  meningkat  sedikit
demi sedikit berjalan keb arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan.

Cita-cita  manusia  dalam hidup  ini  menurut  paham  ini  adalah
untuk  mencapai  kesenangan  dan  kebahagiaan.  Menjadi  suatu

keharusan bagi  paham ini  untuk mengubah dinya menurut  keadaan
yang  ada  disekelilignya,  sehingga  dengan  demikian  sampailah  ia
kepada kesempurnaan atau kebahagiaan yang emnjadi tujuanny.
Dalam sejarah paham evolusi Darwin (1809-1882) adalah seorang ahli
pengetahuan  ynag  paling  banyak  mengemukakan  teorinya.  Ia
memberikan penjelasan tentnag hal ini dalam bukunya The Origin of

Species.  Dikatakan  bahwa  perkembangan  alam  didasari  oleh
ketentuan-ketentuan berikut :
-Ketentuan alam maksudnya yaitu bahwa alam yang menyaring segala
yang maujud mana yang bertahan dialah yang terus hidup.
-Perjuangan hidup
-Kekal bagi yang lebih pantas

Berdasarkan  cirri-ciri  hokum  alam yang  etrus  berkembang  ini
dipergunakan untuk menentukan baik dan buruk. Namun ikut serta nya
berubah  dan  berkembangnya  ketentuan  baik  buruk  sesuai  dengan
perkembangan  ini  akan  berakibat  menyesatkan,  karena  ada  yang
dikembangkan itu boleh jadi tidak sesuai dengan norma ynag berlaku
secara umum dan telah diakui kebenarannya.
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Metode Pembentukan Akhlak

Rumusan Masalah:
 Bagaimana pendapat ulama tentang pembentukan akhlak?
 Apa dalil bahwa akhlak dapat dibentuk?
 Bagaimana metode membentuk akhlak?
 Apa factor yang mempengaruhi pembentukan akhlak?

Tujuan masalah: 
 Untuk  mengetahui  pendapat  ulama  tentang  pembentukan

akhlak.
 Untuk mengetahui dalil-dalil  bahwa akhlak dapat dibentuk dan

dirubah.
 Untuk mengetahui metode-metode pembentukan akhlak.
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 Untuk  mengetahui  factor-faktor  yang  mempengarui

pembentukan akhlak.

Ada dua pendapat tentang apakah akhlak dapat dibentuk dan
dirubah atau tidak, yaitu akhlak yang bersifat triyyah (akhlak yang
alami/bawaan,  tidak  dapat  dirubah)  dan  akhlak  yang  bersifat
muktasabah (akhlak yang dapat dirubah dengan usaha).

Akhlak Fithriyah: sebagian ulama berpendapat akhlah itu bersifat
trah,  alami,  bawaan,  berupa insting yang dibawa sejak lahir,  yang

tidak dapat dirubah dan dibentuk. Dalil-dalil yang menunjukkah bahwa
akhlak itu bersifat trah:

1. Hadits Abu Hurairah dari nabi, beliau bersabda:

س إ فقه يا ف  ية  لجا يا ف  اد  ا  ل و   تج
“Kalian  mendapati  manusia  itu  (seperti)  tambang  (pangkalnya  itu
macam-macam;  ada  tambang  emas,  ada  tambang  perak  dll.pent).
yang paling baik dari mereka di jaman Jahiliyyah adalah yang paling

dalam Islam jika mereka faqih (faham islam). (HR.  Bukhari)

Contohnyan  adalah  ikrimah  bin  abi  jahal,  dia  dan  ayahnya
(urwah ibn Hisyam al-Makhzumi) sangat memusuhi Rasulullah i. pada
waktu fathu makkah dia lari  menuju Yaman lalu disusul oleh istrinya
dan dibawanya ke hadapan Rasulullah i lalu masuk Islam tahun itu juga

8 H lalu baik islamnya dan terbunuh syahid di perang Yarmuk tahun 13
H umur 62 tahun. 

2. Hadits Hudzaifah ibnul yaman t dia berkata:
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ة » ل ن  م  ، ث  لقرآ ن  م  ، ث  ا لر ذ   ل فى  ة  ا « أ 

“Amanah itu  turun dalam akar  hati  kaum laki-laki  kemudian mereka

mengetahui dari al-Qur`an kemudian mereka mengerti dari sunnah.”
(HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi dll) Ini bukti bahwa hukum asal pada
diri manusia itu amanah.

3. Sabda nabi kepada al-Asyajj; Mundzir ibn ‘Azir:

” ا ف أو  ا ما  ل ،  س  ا  ا :  ا .  ل ، و ل :  بهما  ين  إ في لخص

بهما قين  ى  ب  لذ  ل  م  ل ا :  ما .  ا :  ا ؟  .” ح

Sesungguhnya  dalam  dirimu  ada  dua  perkara  yang  dicintai  Allah:
santun dan hati-hati.”  Dia  bertanya:  ya  rasulullah apakah keduanya
lama atau baru? Beliau bersabda: lama. Maka dia berkata: segala puji
bagi Allah yang telah menciptakan aku dis dua akhlak yang Dia cintai.”

(HR. Ahmad, Nasai, Bukhari dalam adab).

Beberapa kejadian menunjukkan adanya akhlak thriyyah:
Abu  Bakar  tidak  pernah  meminum  khamer  sama  sekali,  ketika  dia
ditanya  mengapa  ia  menjauhinya  pada  masa  jahiliyyah?  Maka  dia
menjawab:

[ ق ا ف  ي ا  ر  لخم ر  ن ش ، ف  روءت ظ  رض وأح  أ 
روءت  [و

Aku  melindungi  kehormatanku  dan  menjaga  nama  baikku,  karena
orang  yang  meminum  khamer  menyia-nyiakan  akalnya  dan  nama
baiknya.”
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Khadijah  ketika  Rasulullah  mendatanginya  di  awal  kenabian  sambil
berkata:  zammiluni,  zammiluni  (selimuti  aku  selimuti  aku.”  Dia
berkata:

ر ل ى   ين  ، وت و لم ، وتك  لرح ص  : إ ل ل أ خ  ل    .و

Demi  Allah  Dia  tidak  akan  menghinakan  anda  selamanya,  karena
andamenyambung tali  rahim, memberi  orang yang tidak punya dan
menolong orang yang terkena bencana.” (HR.Bukhari, Muslim, Ahmad)
Kedua peristiwa tadi adalah sebelum bi’tsah (diutusnya Nabi menjadi
Rasul),  namun demikian di  sana ada adab dan akhlak yang terpatri

dalam jiwa mereka dan setelah itu diakui oleh syariat; seperti al-karom
(dermawan), memuliakan tamu dan sifat-sifat baik lainnya yang ada
pada orang Arab sebelum bi’tsah.
Hadits Aisyah rha, Ketika Hindun bin Utbah berbaiat kepada Rasulullah
r beliau bersabda:

Akhlak  muktasabah  (hasil  usaha):  sebagian  ulama  yang  lain
berpendapat bahwa akhlak itu bersifat kasbi yakni dapat dibentuk dan
dirubah  dengan  usaha  berupa  pendidikan,  latiham dan  perjuangan.
Ulama yang mendukung pendapat ini adalah ibn miskawaih, ibn sina,
imam ghozali.

Sebagaimana  ada  akhlak  thriyyah  yang  didapat  sejak  lahir  maka

sesorang  bisa  mendapatkan  akhlak  melalu  usaha,  belajar  dan
bimbingan.  Allah  telah  menanmkan  dalam diri  setiap  orang  potensi
kekuatan  kebaikan  untuk  dikembangkan.   Atas  dasar  itu  maka  ada
taklif  syar’i  rabbani  utnuk  meningkatkan  kesiapan  masing-masing
orang.

Dalil-dalil bahwa akhlak bersifat muktasabah (hasil usaha):
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-Rasululah bersabda:

، ر  ل ن   ، و لخير  ر  ن   ، ال ل  ما  ، وإ ال ل  ما  إ

“sesungguhnya ilmu itu  didapat dengan belajar  dan santun didapat
dengan latihan,  barang siapa  mencari  kebaikan maka  dia  diberinya
dan barang siapa menjauhi keburukan maka dia dilindungi darinya.”
(HR. Thbarani, Baihaqi, Baghdadi, Abu Khaitsamah, dihasankan oleh al-
Albani)

-Doa meminta akhlak yang baik

Diantara bukti kalau akhlak itu pemberian Allah serta didapat juga dari
usaha adalah ajaran Nabi r agar kita meminta akhlak yang baik kepada
Allah  I:

ق “ ن  ق ف ما ح  ه  ل  ”

“Ya  Allah  baguskan  akhlakku  sebagaimana  Engkau  telah
membaguskan penciptaanku.” (HR. Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban)

-nabi bersabda:
لقرآ ء  ر ى  ي ، و بيك ، وح أ  ى ح  صا ث :  ى  د  أد أو

Artinya: “didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal: mencintai nabimu,
mencintai ahli bait nabi dan mencintai al Qur’an”.

Doa pengantin baru

Diantara yang membuktikan jika akhlak ada dua macam adalah doa
yang  diajarkan  untuk  pengantin  baru.  Suami  meletakkan  tangan  di
kepala  bagian  depan  (kening,  jidat)  isteri,  lalu  mengecup  sedikit
kemudian  memohon  kebaikan  sebagaimana  tertera  dalam  hadits

berikut ini :
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ا ه ب ا  ر  ي ا و ير ل  ه إ أس ل يق  ا، ف اد ر  ش رأ أو  و أح  «إ ت
ا و س ذ ذ  ي ير ف ر  ش ، وإ  ي ها  ب ا  ن شر  ا و ن شر ، وأ   ي

لمرأ ة ف  البر ها ولي  ي ا ذ  ، ث لي ي د أ س ود: ز ا أ د  . « ل وليق  

لخاد و

“Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau
membeli seorang budak pelayan (hamba), (peganglah terlebih dahulu
keningnya,  sebutlah  nama  Allah  dan  berdoalah  untuk  keberkahan

serta) ucapkanlah doa berikut ini: “Allahumma inni as’aluka  khairaha
wa khaira ma jabaltaha ‘alaih, wa a’udzubika min syarriha wa syarri ma
jabaltaha  ‘alaihi  (Ya  Allah  sesungguhnya  aku  memohon  kepada  mu
kebaikannya  (isteri)  dan  kebaikan  apa  yang  Engkau  ciptakan  ia
atasnya,  dan  aku  berlindung  kepadaMu  dari  keburukannya  dan
keburukan  apa  yang  Engkau  ciptakan  dia  atasnya.  Dan  apabila

membeli unta maka peganglah punuknya dan ucapkan seperti itu. Abu
Daud  berkata:  abu  said  menambah:  kemudian  peganglah  ubun-
ubunnya dan berdoalah memohon keberkahan dalam istri dan budak
sahaya. (HR. Abu Dawud, Nasai dan Ibn Majah).

Pendapat  yang rajih  (unggul)  adalah  bahwa tidak semua  akhlak  itu
bersifat trah, dan tidak semua akhlak bersifat muktasabah (usaha),
keduanya saling berhubungan. Dalam suatu hadits nabi bersabda:

د ه ، ف  ر ل ى  ل  د  ل   " : ا ي وس  ل  ى  ل  س  أ 
ا مج صر و و

Artinya:  “setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  trah  (suci),  orang
tuanya  lah  yang  bisa  membuatnya  menjadi  yahudi,  nasrani  dan
majusi”.
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Metode Pembinaan dan Pembentukan Akhlak:

a) Metode implementasi  rukun islam. Menurut Syaikh Muhammad al

Ghozali  dalam  bukunya  “Khuluqul  Muslim”   akhlak  dapat  dibentuk
dengan mengimplemnetasikan rukun islam dengan sungguh-sungguh.

-Pembinaan akhlak juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman
dan islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun islam
yang lima dalam menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun islam
yang lima itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun islam yang

pertama adalah  mengucapkan dua  kalimat  syahadat,  yaitu  bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa nabi Muhammad
adalah  utusan  Allah.  Kalimat  ini  mengandung  pernyataan  bahwa
selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan
Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya
sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik.

-Selanjutnya rukun islam yang kedua adalah mengerjakan sholat lima
waktu.  Sholat  yang  dikerjakan  akan  membawa  pelakunya  terhindar
dari perbuatan yang keji dan munkar. (QS.Al-Ankabut: 45) dalam hadits
qudsi dijelaskan pula sebagai berikut:

ى ر  ص ب  قى ول  ى  م ول   ها ل ضع  من ت لص  تقب  ما  إ

ا لمص ح  ة و بي و ل ن  كين و لم ح  ر و ها فى  ال صي و 
( و  )

Artinya:  Bahwasannya Aku menerima sholat  hanya dari  orang yang

bertawadhu’ dengan sholatnya kepada keagunganKu yang tidak terus

menerus  berdosa,  menghabiskan  waktunya  sepanjang  hari  untuk

dzikir kepadaKu, kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil,  janda

serta mengasihi orang yang mendapat musibah. (HR. Al-Bazzar)
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Pada  hadits  tersebut  sholat  diharapkan  dapat  menghasilkan  akhlak
yang mulia, yaitu bersikap tawadhu’, mengagungkan Allah, berdzikir,
membantu fakir miskin,  ibnu sabil,  janda dan orang yang mendapat
musibah. Selain itu sholat (khususnya jika dilaksanakan berjama’ah)

menghasilkan  serangkaian  perbuatan  seperti  kesehajaan,  imam dan
makmum sama-sama berada dalam satu tempat, tidak saling berebut
untuk menjadi  imam,  jika  imam batal  dengan rela  untuk  digantikan
yang lainnya,  selesai sholat  saling berjabat tangan, dan seterusnya.
Semua ini mengandung ajaran islam.

-Selanjutnya  dalam  rukun  islam  yang  ketiga,  yaitu  zakat  juga

mengandung  didikan  akhlak  yaitu  agar  orang  yang  melakukannya
dengan  membersihkan  dirinya  dari  sifat  kikir,  mementingkan  diri
sendiri,  dan  membersihkan hartanya  dari  hak  orang  lain,  yaitu  hak
fakir  miskin  dan  seterusnya.  Muhammad  Al-Ghazali  mengatakan
bahwa  hakikat  zakat  adalah  untuk  membersihkan  jiwa  dan
mengangkat derajat manusia ke jenjang yang lebih mudah.

Pelaksanaan  zakat  yang  berdimensi  akhlak  yang  bersifat  sosial
ekonomis  ini  dipersubur  lagi  dengan  pelaksanaan  shadaqah  yang
bentuknya tidak hanya materi,  tetapi  juga  nonmateri.  Hadis  nabi  di
bawah  ini  menggambarkan  shodaqah  dalam  hubungannya  dengan
akhlak yang mulia.

لر اد  ش ة وإ ر  ك لم ن  هي  رو و الم ر  ة وأ ي  م فى و أ تب

و ة ( ر ل  ل ن  ل  ل و اط  و ة وإ ل  فى أ 
( خا

Artinya:  Senyumanmu  (bermuka  manis)  untuk  saudaramu  adalah

shodaqah  dan  amar  ma’ruf  serta  nahi  munkar  juga  shodaqah  dan

memberikan petunjuk kepada laki-laki (atau kepada siapa saja) yang

ada di bumi yang sedang sesat, bagimu shodaqah dan (apabila engkau

22



suka) menyingkirkan batu, duri, atau tulang-tulang yang mengganggu

jalan bagimu juga merupakan shodaqah. (HR. Bukhari)

-Begitu  juga  islam  mengajarkan  ibadah  puasa  sebagai  rukun  yang

keempat bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum
dalam waktu  yang  terbatas  tetapi  lebih  dari  itu  merupakan  latihan
menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang.
Dalam hubungan ini Nabi mengingatkan:

و ر ( ا وش ى   ط ة غ ل حا ي م  ف ل و و ل ن ل   
( لبخا

Siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan

yang  palsu,  maka  Allah  tidak  membutuhkan  diri  padanya,  puasa

meninggalkan makan dan minumnya. (HR. Al-Bukhari)

ه و  ح  ا  لرفا ف س ل و ن  لصيا  ما  ر وإ ل ن  و لصيا  لي 
مة) ن ح و إ ا ( ى  ي فق إ

Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja,

tetapi bahwasanya puasa itu menahan diri  dari perkataan-perkataan

kotor dan omongan-omongan yang keji.  Kalau ada seoreang datang

kepadamu  memarahi  dan  mengatakan  engkau  bodoh  (dan

sebagainya),  katakanlah  “aku  sedang  berpuasa”. (HR.  Ibnu
Khuzaimah)

-Selanjutnya  rukun  islam  yang  kelima  adalah  ibadah  haji.  Dalam
ibadah  haji  inipun  nilai  pembinaan  akhlaknya  lebih  besar  lagi
dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah
dalam rukun islam lainnya. Hal ini bisa dipahami karena ibadah haji
ibadah dalam islam bersifat komprehensif yang menuntut persyaratan
yang banyak,  yaitu disamping harus menguasai  ilmunya, juga harus

sehat siknya, ada kemauan keras,  bersabar dalam menjalankannya
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dan  harus  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  serta  rela
meninggalkan  tanah  air,  harta  kekayaan  dan  lainnya.  Hubungan
ibadahhaji  dengan  pembinaan  akhlak  ini  dapat  dipahami  dari  ayat
yang berbunyi:

(Musim)  haji  adalah  beberapa  bulan  yang  dimaklumi,  barangsiapa

yang  menetapkan  niatnya  dalam bulan  itu  akan  mengerjakan  haji,

maka tidak boleh berkata kotor (jorok), berbuat fasik dan berbantah-

bantahan  didalam  masa  mengerjakan  haji.  Dan  apa  yang  kamu

kerjakan berupa kebaikan ‘niscaya Allah mengetahuinya berbekallah,

dan sesungguhnya sebaik-baik bekal  adalah takwa dan bertakwalah

kepadaKu hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah:197)

b)  Metode  uswah (teladan), yaitu sesuatu yang pantas untuk di ikuti,
karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Manusia teladan harus di
contoh  dan  diteladani  adalah  Rasulullah  SAW.  sebagaimana  rman
AllahSWT.dalam surah Al-Ahzab : 21 
ر ي ل  ر  ر و لي  ل و ر  ا  ة لمن  ل أس ح س  ا لك ف  لق 

)21(
      artinya: “sesungguhnya terdapat dari diri Rasulullhah itu, teladan

yang baik bagimu.” 
c) Metode Ta’widiyah (pembiasaan). 
d) Metode Mau’izah (nasehat).  Allah ber rman dalam al Qur’an:

ن ال  أح ادله  ة و ل ة  لم كمة و ال  د إلى سبي  
“ajaklah mereka kepada jalan tuhanmu dengan cara hikmah nasehat
yang baik dan berdebat yang lebih baik” (QS. An Nahl: 125). 
e) Metode Qishah (ceritera), 

… لبا ول  بر  صصه  ا ف  لق 

Artinya:  Sesungguhnya  pada  kisah-kisah  mereka  itu  terdapat

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal… (QS. Yusuf: 111)
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Dalam pendidikan  islam,  cerita yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan
hadits  merupakan  metode  pendidikan  yang  sangat  penting,  cerita
dalam Al-Qur’an dan Hadits, selalu memikat dan menyentuh perasaan
dan mendidik perasaan keimanan, contohnya, surah Yusuf, Bani Israail,

dan lain-lain. Dengan cara, seperti mendengarkan casset, vide, cerita-
cerita tertulis dan bergambar.  Pendidik harus membuka kesempatan
bagi  anak  didik  untuk  bertanya,  setelah  itu,  menjelaskan  tentang
khikmah qishah dalam meningkatkan ahklak mulia.
f)  Metode  Amtsal  (perumpamaan),  yaitu  metode  yang  banyak
dipergunakan dalam Al-Qur’an dan Ahadits untuk mewujudkan ahklak
mulia.  Allah  ber rman  dalam surahAl-Baqarah  :  17  yang  artinya;  “

perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api”....
dalam  beberapa  literatur  islam,  ditemuka  banyak  sekali
perumpamaan,  seperti  mengumpamakan orang yang lemah laksana
kupu-kupu,   orang  yang  tinggi  seperti  jerapah,  orang  yang  berani
seperti  singa,  orang yang  gemuk seperti  gajah,  orang yang  kuruus
seperti tongkat, dan orang yang ikut-ikutan separti beo, dan lain-lain.
Disarankan untuk mencari perumpamaan yang baik, ketika berbicara

dengan  anak  didik,   karena  perumpamaan  itu,  akan  melekat  pada
pikirannya dan sulit untuk dilupakan. Misalkan, materi yang di ajarkan
bersifat  asbstrak,  membandingkan  dua  masalah  yang  selevel  dan
guru/orang tua tidak boleh salah dalam membandingkan, karena akan
membingungkan anak didik.
g)  Metode  Tsawab (ganjaran).  Sebagaiamana yang telah di  utarakan

Armai Arief dalam bukunya, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan
Islam, menjelaskan pengertian tsawab itu, sebagai : “hadiah; hukum.
Metode ini juga penting dalam pembinaan ahklak, karena hadiah dan
hukuman  sama  artinya  dengan  reward  and  punisment  dalam
pendidikan  Barat.  Hadiah  bisa  menjadi  dorongan  spiritual  dalam
bersikap baik, sedangkan hukuman dapat menjadi remote control dari
perbuatan tidak terpuji.  
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Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak:
1. Menurut Aliran Nativisme: bahwa factor yang paling berpengaruh
terhadap  ppembentukan  akhlak  adalah  factor  internal  yakni
pembawaan  dari  dalam  berupa  kecenderungan,  bakat,  akal  dll.

pendapat ini erat dengan aliran intuisisme.
2. Menurut  aliran  empirisme:  bahwa  factor  yang  paling
berpengaruh terhadap ppembentukan akhlak adalah factor  eskternal
(dari luar) berupa lingkungan social, pendidkan dll.
3. Menurut  aliran  konvergensi:  bahwa  factor  yang  paling
berpengaruh  terhadap  ppembentukan  akhlak  adalah  factor  internal
dan  eksternal.  Aliran  ini  adalah   aliran  yang  sesuai  dengan  ajaran

islam. Dalam suatu hadits Rasululah bersabda:
د ه ، ف  ر ل ى  ل  د  ل   " : ا ي وس  ل  ى  ل  س  أ 

ا مج صر و و
Artinya:  “setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  trah  (suci),  orang
tuanya  lah  yang  bisa  membuatnya  menjadi  yahudi,  nasrani  dan
majusi”.

Sumber Akhlak dari Al Qur’an dan Hadis:

ي ى   وإ ل
“Dan  seseungguhnya  engkau  (Muhammad),  benar-benar  berbudi

pekerti agung.”

ك  ر ف إ أ ا با ل ا و ا ش ى و ر وأ ن  ا  ق ا  ا إ ل ها  ا أ

ر بي ي  ل  ا إ  ل أتق
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling  bertakwa  di  antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal.
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ة لج ا  ل ا   ر  ن أ ي وس  ل  ى  ل  س  ا سئ  ر  ر ن أ 
لخ  ن   ل وح فقا تق 

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam  ditanya  tentang  hal  apa  yang  menyebabkan  paling  banyak
manusia  masuk  ke  surga,  maka  beliau  menjawab:  “Taqwa  kepada
Allah, dan akhlaq yang baik ".

كا  تم  ما   إ

“Sesungguhnya  aku  diutus  tidak  lain  hanyalah  untuk
menyempurnakan akhlaq yang mulia.” 

ضع ف ء  ن ش ا  ق  ي وس  ل  ى  ب  ل ا سم  ء  د ل ن أ 
لخ ن  ن ح لمي أثق 

Dari Abu Darda, dia berkata: Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘Alaihi
wa Sallam bersabda: “Tidak ada sesuatu pun yang diletakkan di atas

timbangan lebih berat dibandingkan akhlak yang baik.”

ك أ يا أح ن  إ 
Sesungguhnya  sebaik-baiknya  kalian  adalah  yang  paling  baik

akhlaknya.  

Akhlak sebagai pilar kebaikan

ر لب ن  ي وس  ل  ى  ل  س  ل  ا س صا  ا  ن سم ل  ن 
ا ل ي  ع  ر أ  ا حا ف  و ث  لخ و ن  لبر ح ث فقا  و

Dari  An  Nawas  bin  Sam’an  al  Anshari,  dia  berkata:  Aku  bertanya
kepada  Rasulullah  Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam  tentang  Al  Birr
(kebaikan) dan Dosa, beliau bersabda: Al Birr adalah akhlak yang baik
dan dosa adalah apa-apa yang membuat dadamu tidak nyaman, dan

engkau  membencinya  jika  manusia  melihatnya.  
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Metode Pembentukan Akhlak

Rumusan Masalah:
 Bagaimana pendapat ulama tentang pembentukan akhlak?
 Apa dalil bahwa akhlak dapat dibentuk?
 Bagaimana metode membentuk akhlak?
 Apa factor yang mempengaruhi pembentukan akhlak?

Tujuan masalah: 
 Untuk  mengetahui  pendapat  ulama  tentang  pembentukan

akhlak.
 Untuk mengetahui dalil-dalil  bahwa akhlak dapat dibentuk dan

dirubah.
 Untuk mengetahui metode-metode pembentukan akhlak.
 Untuk  mengetahui  factor-faktor  yang  mempengarui

pembentukan akhlak.

Pembahasan
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Ada dua pendapat tentang apakah akhlak dapat dibentuk dan dirubah
atau  tidak,  yaitu  akhlak  yang  bersifat  triyyah  (akhlak  yang

alami/bawaan,  tidak  dapat  dirubah)  dan  akhlak  yang  bersifat
muktasabah (akhlak yang dapat dirubah dengan usaha).

Akhlak  Fithriyah:  sebagian  ulama  berpendapat  akhlah  itu  bersifat
trah,  alami,  bawaan,  berupa insting yang dibawa sejak lahir,  yang

tidak dapat dirubah dan dibentuk. Dalil-dalil yang menunjukkah bahwa
akhlak itu bersifat trah:

1. Hadits Abu Hurairah dari nabi, beliau bersabda:

س إ فقه يا ف  ية  لجا يا ف  اد  ا  ل و   تج

“Kalian  mendapati  manusia  itu  (seperti)  tambang  (pangkalnya  itu
macam-macam;  ada  tambang  emas,  ada  tambang  perak  dll.pent).
yang paling baik dari mereka di jaman Jahiliyyah adalah yang paling
dalam Islam jika mereka faqih (faham islam). (HR.  Bukhari)

Contohnyan adalah ikrimah bin abi jahal, dia dan ayahnya (urwah ibn
Hisyam al-Makhzumi) sangat memusuhi Rasulullah i. pada waktu fathu
makkah dia lari menuju Yaman lalu disusul oleh istrinya dan dibawanya
ke hadapan Rasulullah i lalu masuk Islam tahun itu juga 8 H lalu baik
islamnya dan terbunuh syahid di perang Yarmuk tahun 13 H umur 62
tahun. 

2. Hadits Hudzaifah ibnul yaman t dia berkata:
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ة » ل ن  م  ، ث  لقرآ ن  م  ، ث  ا لر ذ   ل فى  ة  ا « أ 

“Amanah itu  turun dalam akar  hati  kaum laki-laki  kemudian mereka

mengetahui dari al-Qur`an kemudian mereka mengerti dari sunnah.”
(HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi dll) Ini bukti bahwa hukum asal pada
diri manusia itu amanah.

3. Sabda nabi r kepada al-Asyajj; Mundzir ibn ‘Azir:

” ا ف أو  ا ما  ل ،  س  ا  ا :  ا .  ل ، و ل :  بهما  ين  إ في لخص

بهما قين  ى  ب  لذ  ل  م  ل ا :  ما .  ا :  ا ؟  .” ح

Sesungguhnya  dalam  dirimu  ada  dua  perkara  yang  dicintai  Allah:
santun dan hati-hati.”  Dia  bertanya:  ya  rasulullah apakah keduanya
lama atau baru? Beliau bersabda: lama. Maka dia berkata: segala puji
bagi Allah yang telah menciptakan aku dis dua akhlak yang Dia cintai.”

(HR. Ahmad, Nasai, Bukhari dalam adab).

Beberapa kejadian menunjukkan adanya akhlak thriyyah:

Abu Bakar t tidak pernah meminum khamer sama sekali,  ketika dia
ditanya  mengapa  ia  menjauhinya  pada  masa  jahiliyyah?  Maka  dia
menjawab:

[ ق ا ف  ي ا  ر  لخم ر  ن ش ، ف  روءت ظ  رض وأح  أ 
روءت  [و

Aku  melindungi  kehormatanku  dan  menjaga  nama  baikku,  karena
orang  yang  meminum  khamer  menyia-nyiakan  akalnya  dan  nama

baiknya.”
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Khadijah s ketika Rasulullah r mendatanginya di awal kenabian sambil
berkata:  zammiluni,  zammiluni  (selimuti  aku  selimuti  aku.”  Dia
berkata:

ر ل ى   ين  ، وت و لم ، وتك  لرح ص  : إ ل ل أ خ  ل    .و

Demi  Allah  Dia  tidak  akan  menghinakan  anda  selamanya,  karena
andamenyambung tali  rahim, memberi  orang yang tidak punya dan
menolong orang yang terkena bencana.” (HR.Bukhari, Muslim, Ahmad)
Kedua peristiwa tadi adalah sebelum bi’tsah (diutusnya Nabi r menjadi
Rasul),  namun demikian di  sana ada adab dan akhlak yang terpatri

dalam jiwa mereka dan setelah itu diakui oleh syariat; seperti al-karom
(dermawan), memuliakan tamu dan sifat-sifat baik lainnya yang ada
pada orang Arab sebelum bi’tsah.
Hadits Aisyah rha, Ketika Hindun bin Utbah berbaiat kepada Rasulullah
r beliau bersabda:

Akhlak  muktasabah  (hasil  usaha):  sebagian  ulama  yang  lain
berpendapat bahwa akhlak itu bersifat kasbi yakni dapat dibentuk dan
dirubah  dengan  usaha  berupa  pendidikan,  latiham dan  perjuangan.
Ulama yang mendukung pendapat ini adalah ibn miskawaih, ibn sina,
imam ghozali.

Sebagaimana  ada  akhlak  thriyyah  yang  didapat  sejak  lahir  maka
sesorang  bisa  mendapatkan  akhlak  melalu  usaha,  belajar  dan
bimbingan.  Allah  telah  menanmkan  dalam diri  setiap  orang  potensi
kekuatan  kebaikan  untuk  dikembangkan.   Atas  dasar  itu  maka  ada
taklif  syar’i  rabbani  utnuk  meningkatkan  kesiapan  masing-masing
orang.
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Dalil-dalil bahwa akhlak bersifat muktasabah (hasil usaha):
-Rasululah bersabda:

، ر  ل ن   ، و لخير  ر  ن   ، ال ل  ما  ، وإ ال ل  ما  إ

“sesungguhnya ilmu itu  didapat dengan belajar  dan santun didapat
dengan latihan,  barang siapa  mencari  kebaikan maka  dia  diberinya
dan barang siapa menjauhi keburukan maka dia dilindungi darinya.”
(HR. Thbarani, Baihaqi, Baghdadi, Abu Khaitsamah, dihasankan oleh al-
Albani)

-Doa meminta akhlak yang baik
Diantara bukti kalau akhlak itu pemberian Allah serta didapat juga dari
usaha adalah ajaran Nabi r agar kita meminta akhlak yang baik kepada
Allah  I:

ق “ ن  ق ف ما ح  ه  ل  ”

“Ya  Allah  baguskan  akhlakku  sebagaimana  Engkau  telah
membaguskan penciptaanku.” (HR. Ahmad, dishahihkan Ibnu Hibban)

-nabi bersabda:
لقرآ ء  ر ى  ي ، و بيك ، وح أ  ى ح  صا ث :  ى  د  أد أو

Artinya: “didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal: mencintai nabimu,

mencintai ahli bait nabi dan mencintai al Qur’an”.
Doa pengantin baru

Diantara yang membuktikan jika akhlak ada dua macam adalah doa
yang  diajarkan  untuk  pengantin  baru.  Suami  meletakkan  tangan  di
kepala  bagian  depan  (kening,  jidat)  isteri,  lalu  mengecup  sedikit
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kemudian  memohon  kebaikan  sebagaimana  tertera  dalam  hadits
berikut ini :

ا ه ب ا  ر  ي ا و ير ل  ه إ أس ل يق  ا، ف اد ر  ش رأ أو  و أح  «إ ت

ا و س ذ ذ  ي ير ف ر  ش ، وإ  ي ها  ب ا  ن شر  ا و ن شر ، وأ   ي
لمرأ ة ف  البر ها ولي  ي ا ذ  ، ث لي ي د أ س ود: ز ا أ د  . « ل وليق  

لخاد و

“Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau

membeli seorang budak pelayan (hamba), (peganglah terlebih dahulu
keningnya,  sebutlah  nama  Allah  dan  berdoalah  untuk  keberkahan
serta) ucapkanlah doa berikut ini: “Allahumma inni as’aluka  khairaha
wa khaira ma jabaltaha ‘alaih, wa a’udzubika min syarriha wa syarri ma
jabaltaha  ‘alaihi  (Ya  Allah  sesungguhnya  aku  memohon  kepada  mu
kebaikannya  (isteri)  dan  kebaikan  apa  yang  Engkau  ciptakan  ia

atasnya,  dan  aku  berlindung  kepadaMu  dari  keburukannya  dan
keburukan  apa  yang  Engkau  ciptakan  dia  atasnya.  Dan  apabila
membeli unta maka peganglah punuknya dan ucapkan seperti itu. Abu
Daud  berkata:  abu  said  menambah:  kemudian  peganglah  ubun-
ubunnya dan berdoalah memohon keberkahan dalam istri dan budak
sahaya. (HR. Abu Dawud, Nasai dan Ibn Majah).

Pendapat  yang rajih  (unggul)  adalah  bahwa tidak semua  akhlak  itu
bersifat trah, dan tidak semua akhlak bersifat muktasabah (usaha),
keduanya saling berhubungan. Dalam suatu hadits nabi bersabda:

د ه ، ف  ر ل ى  ل  د  ل   " : ا ي وس  ل  ى  ل  س  أ 
ا مج صر و و
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Artinya: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan trah (suci), orang 
tuanya lah yang bisa membuatnya menjadi yahudi, nasrani dan 
majusi”.

Metode Pembinaan dan Pembentukan Akhlak:

a) Metode implementasi  rukun islam. Menurut Syaikh Muhammad al

Ghozali  dalam  bukunya  “Khuluqul  Muslim”   akhlak  dapat  dibentuk
dengan mengimplemnetasikan rukun islam dengan sungguh-sungguh.

-Pembinaan akhlak juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman
dan islam. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun islam
yang lima dalam menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun islam
yang lima itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Rukun islam yang

pertama adalah  mengucapkan dua  kalimat  syahadat,  yaitu  bersaksi
bahwa tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa nabi Muhammad
adalah  utusan  Allah.  Kalimat  ini  mengandung  pernyataan  bahwa
selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan
Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasulnya
sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik.

-Selanjutnya rukun islam yang kedua adalah mengerjakan sholat lima
waktu.  Sholat  yang  dikerjakan  akan  membawa  pelakunya  terhindar
dari perbuatan yang keji dan munkar. (QS.Al-Ankabut: 45) dalam hadits
qudsi dijelaskan pula sebagai berikut:

ى ر  ص ب  قى ول  ى  م ول   ها ل ضع  من ت لص  تقب  ما  إ
ا لمص ح  ة و بي و ل ن  كين و لم ح  ر و ها فى  ال صي و 

( و  )
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Artinya:  Bahwasannya Aku menerima sholat  hanya dari  orang yang

bertawadhu’ dengan sholatnya kepada keagunganKu yang tidak terus

menerus  berdosa,  menghabiskan  waktunya  sepanjang  hari  untuk

dzikir kepadaKu, kasih sayang kepada fakir miskin, ibnu sabil,  janda

serta mengasihi orang yang mendapat musibah. (HR. Al-Bazzar)

Pada  hadits  tersebut  sholat  diharapkan  dapat  menghasilkan  akhlak
yang mulia, yaitu bersikap tawadhu’, mengagungkan Allah, berdzikir,
membantu fakir miskin,  ibnu sabil,  janda dan orang yang mendapat
musibah. Selain itu sholat (khususnya jika dilaksanakan berjama’ah)
menghasilkan  serangkaian  perbuatan  seperti  kesehajaan,  imam dan

makmum sama-sama berada dalam satu tempat, tidak saling berebut
untuk menjadi  imam,  jika  imam batal  dengan rela  untuk  digantikan
yang lainnya,  selesai sholat  saling berjabat tangan, dan seterusnya.
Semua ini mengandung ajaran islam.

-Selanjutnya  dalam  rukun  islam  yang  ketiga,  yaitu  zakat  juga
mengandung  didikan  akhlak  yaitu  agar  orang  yang  melakukannya

dengan  membersihkan  dirinya  dari  sifat  kikir,  mementingkan  diri
sendiri,  dan  membersihkan hartanya  dari  hak  orang  lain,  yaitu  hak
fakir  miskin  dan  seterusnya.  Muhammad  Al-Ghazali  mengatakan
bahwa  hakikat  zakat  adalah  untuk  membersihkan  jiwa  dan
mengangkat derajat manusia ke jenjang yang lebih mudah.

Pelaksanaan  zakat  yang  berdimensi  akhlak  yang  bersifat  sosial

ekonomis  ini  dipersubur  lagi  dengan  pelaksanaan  shadaqah  yang
bentuknya tidak hanya materi,  tetapi  juga  nonmateri.  Hadis  nabi  di
bawah  ini  menggambarkan  shodaqah  dalam  hubungannya  dengan
akhlak yang mulia.
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لر اد  ش ة وإ ر  ك لم ن  هي  رو و الم ر  ة وأ ي  م فى و أ تب
و ة ( ر ل  ل ن  ل  ل و اط  و ة وإ ل  فى أ 

( خا

Artinya:  Senyumanmu  (bermuka  manis)  untuk  saudaramu  adalah

shodaqah  dan  amar  ma’ruf  serta  nahi  munkar  juga  shodaqah  dan

memberikan petunjuk kepada laki-laki (atau kepada siapa saja) yang

ada di bumi yang sedang sesat, bagimu shodaqah dan (apabila engkau

suka) menyingkirkan batu, duri, atau tulang-tulang yang mengganggu

jalan bagimu juga merupakan shodaqah. (HR. Bukhari)

-Begitu  juga  islam  mengajarkan  ibadah  puasa  sebagai  rukun  yang
keempat bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum
dalam waktu  yang  terbatas  tetapi  lebih  dari  itu  merupakan  latihan
menahan diri dari keinginan melakukan perbuatan keji yang dilarang.
Dalam hubungan ini Nabi mengingatkan:

و ر ( ا وش ى   ط ة غ ل حا ي م  ف ل و و ل ن ل   

( لبخا

Siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan

yang  palsu,  maka  Allah  tidak  membutuhkan  diri  padanya,  puasa

meninggalkan makan dan minumnya. (HR. Al-Bukhari)

ه و  ح  لرفا ف سا  ل و ن  لصيا  ما  ر وإ ل ن  و لصيا  لي 

مة) ن ح و إ ا ( ى  ي فق إ

Bukanlah puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum saja,

tetapi bahwasanya puasa itu menahan diri  dari perkataan-perkataan

kotor dan omongan-omongan yang keji.  Kalau ada seoreang datang

kepadamu  memarahi  dan  mengatakan  engkau  bodoh  (dan

sebagainya),  katakanlah  “aku  sedang  berpuasa”. (HR.  Ibnu

Khuzaimah)
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-Selanjutnya  rukun  islam  yang  kelima  adalah  ibadah  haji.  Dalam
ibadah  haji  inipun  nilai  pembinaan  akhlaknya  lebih  besar  lagi
dibandingkan dengan nilai pembinaan akhlak yang ada pada ibadah
dalam rukun islam lainnya. Hal ini bisa dipahami karena ibadah haji

ibadah dalam islam bersifat komprehensif yang menuntut persyaratan
yang banyak,  yaitu disamping harus menguasai  ilmunya, juga harus
sehat siknya, ada kemauan keras,  bersabar dalam menjalankannya
dan  harus  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  serta  rela
meninggalkan  tanah  air,  harta  kekayaan  dan  lainnya.  Hubungan
ibadahhaji  dengan  pembinaan  akhlak  ini  dapat  dipahami  dari  ayat
yang berbunyi:

(Musim)  haji  adalah  beberapa  bulan  yang  dimaklumi,  barangsiapa

yang  menetapkan  niatnya  dalam bulan  itu  akan  mengerjakan  haji,

maka tidak boleh berkata kotor (jorok), berbuat fasik dan berbantah-

bantahan  didalam  masa  mengerjakan  haji.  Dan  apa  yang  kamu

kerjakan berupa kebaikan ‘niscaya Allah mengetahuinya berbekallah,

dan sesungguhnya sebaik-baik bekal  adalah takwa dan bertakwalah

kepadaKu hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah:197)

b)  Metode  uswah (teladan), yaitu sesuatu yang pantas untuk di ikuti,
karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Manusia teladan harus di
contoh  dan  diteladani  adalah  Rasulullah  SAW.  sebagaimana  rman
AllahSWT.dalam surah Al-Ahzab : 21 

ر ي ل  ر  ر و لي  ل و ر  ا  ة لمن  ل أس ح س  ا لك ف  لق 
)21(

      artinya: “sesungguhnya terdapat dari diri Rasulullhah itu, teladan

yang baik bagimu.” 
c) Metode Ta’widiyah (pembiasaan). 
d) Metode Mau’izah (nasehat).  Allah ber rman dalam al Qur’an:

ن ال  أح ادله  ة و ل ة  لم كمة و ال  د إلى سبي  
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“ajaklah mereka kepada jalan tuhanmu dengan cara hikmah nasehat
yang baik dan berdebat yang lebih baik” (QS. An Nahl: 125). 
e) Metode Qishah (ceritera), 

… لبا ول  بر  صصه  ا ف  لق 

Artinya:  Sesungguhnya  pada  kisah-kisah  mereka  itu  terdapat

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal… (QS. Yusuf: 111)

Dalam pendidikan  islam,  cerita yang  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan
hadits  merupakan  metode  pendidikan  yang  sangat  penting,  cerita

dalam Al-Qur’an dan Hadits, selalu memikat dan menyentuh perasaan
dan mendidik perasaan keimanan, contohnya, surah Yusuf, Bani Israail,
dan lain-lain. Dengan cara, seperti mendengarkan casset, vide, cerita-
cerita tertulis dan bergambar.  Pendidik harus membuka kesempatan
bagi  anak  didik  untuk  bertanya,  setelah  itu,  menjelaskan  tentang
khikmah qishah dalam meningkatkan ahklak mulia.

f)  Metode  Amtsal  (perumpamaan),  yaitu  metode  yang  banyak
dipergunakan dalam Al-Qur’an dan Ahadits untuk mewujudkan ahklak
mulia.  Allah  ber rman  dalam surahAl-Baqarah  :  17  yang  artinya;  “
perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api”....
dalam  beberapa  literatur  islam,  ditemuka  banyak  sekali
perumpamaan,  seperti  mengumpamakan orang yang lemah laksana
kupu-kupu,   orang  yang  tinggi  seperti  jerapah,  orang  yang  berani

seperti  singa,  orang yang  gemuk seperti  gajah,  orang yang  kuruus
seperti tongkat, dan orang yang ikut-ikutan separti beo, dan lain-lain.
Disarankan untuk mencari perumpamaan yang baik, ketika berbicara
dengan  anak  didik,   karena  perumpamaan  itu,  akan  melekat  pada
pikirannya dan sulit untuk dilupakan. Misalkan, materi yang di ajarkan
bersifat  asbstrak,  membandingkan  dua  masalah  yang  selevel  dan
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guru/orang tua tidak boleh salah dalam membandingkan, karena akan
membingungkan anak didik.
g)  Metode  Tsawab (ganjaran).  Sebagaiamana yang telah di  utarakan
Armai Arief dalam bukunya, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan

Islam, menjelaskan pengertian tsawab itu, sebagai : “hadiah; hukum.
Metode ini juga penting dalam pembinaan ahklak, karena hadiah dan
hukuman  sama  artinya  dengan  reward  and  punisment  dalam
pendidikan  Barat.  Hadiah  bisa  menjadi  dorongan  spiritual  dalam
bersikap baik, sedangkan hukuman dapat menjadi remote control dari
perbuatan tidak terpuji.  

Factor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak:

1 Menurut Aliran Nativisme: bahwa factor yang paling berpengaruh
terhadap  ppembentukan  akhlak  adalah  factor  internal  yakni
pembawaan  dari  dalam  berupa  kecenderungan,  bakat,  akal  dll.
pendapat ini erat dengan aliran intuisisme.
2 Menurut  aliran  empirisme:  bahwa  factor  yang  paling

berpengaruh terhadap ppembentukan akhlak adalah factor  eskternal
(dari luar) berupa lingkungan social, pendidkan dll.
3 Menurut  aliran  konvergensi:  bahwa  factor  yang  paling
berpengaruh  terhadap  ppembentukan  akhlak  adalah  factor  internal
dan  eksternal.  Aliran  ini  adalah   aliran  yang  sesuai  dengan  ajaran
islam. Dalam suatu hadits Rasululah bersabda:

د ه ، ف  ر ل ى  ل  د  ل   " : ا ي وس  ل  ى  ل  س  أ 

ا مج صر و و
Artinya:  “setiap  anak  dilahirkan  dalam  keadaan  trah  (suci),  orang
tuanya  lah  yang  bisa  membuatnya  menjadi  yahudi,  nasrani  dan
majusi”.
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Sifat-Sifat Terpuji & Sifat-Sifat Tercela Beserta Dalilnya

A. SIFAT-SIFAT TERPUJI

1. Taubat artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah 
dikerjakannya dengan niat kerana membesarkan Allah s.w.t. Orang 
yang bertaubat mestilah memenuhi syarat-syarat berikut :
a) Meninggalkan maksiat dengan kesedaran.
b) Menyesal dengan perbuatan yang telah dikerjakan.

c) Berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang taubat 

yaitu Surat At-Taubah ayat 104 yang berbunyi :

  Artinya :
  "Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari

hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang?" (Q.S.At-Taubah : 104)

2. Khauf artinya reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi 
sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau 
menyakitkan. Allah  melarang takut terhadap pengikut syaithan dan 
memerintahkan hanya takut kepada-Nya.
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   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang khauf 
yaitu Surat Ath-Thuur ayat 25-28 yang berbunyi : 

   Artinya :
  “Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain 

saling tanya-menanya. Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, 
sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan 
diazab)". Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan 
memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu 
menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan 

lagi Maha Penyayang.” (Q.S.Ath-Thuur : 25-28) 

3. Zuhud artinya bersih atau suci hati dari berkehendakkan lebih dari 
keperluannya serta tidak bergantung kepada makhluk lain. Hatinya 
sentiasa mengingati bahawa harta yang dimilikinya adalah sebagai 
amanah dari Allah.

   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang zuhud 
yaitu Surat Al-Hadiid ayat 20 yang berbunyi : 
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   Artinya :
   "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah 
permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-
megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta

dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para 
petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya
kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini 
tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (Q.S.Al-Hadiid : 20) 

4. Sabar artinya tabah atau cekal menghadapi sesuatu ujian yang 
mendukacitakan.
    Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang sabar 
yaitu Surat Al-Baqarah ayat 153 yang      berbunyi : 

   Artinya :

   "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." 
(Q.S.Al-Baqarah : 153)
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5. Syukur artinya menyedari bahawa semua nikmat yang diperolehinya 
baik yang lahir mahupun batin semuanya adalah dari Allah dan merasa
gembira dengan nikmat itu serta bertanggungjawab kepada Allah.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang syukur 

yaitu Surat Ibrahim ayat 5 yang      berbunyi : 

   Artinya :

   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa 
ayat-ayat Kami, (dan Kami perintahkan kepadanya): "Keluarkanlah 
kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan 
ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesunguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang 
penyabar dan banyak bersyukur." (Q.S.Ibrahim : 5)

6. Ikhlas artinya mengerjakan amal ibadat dengan penuh ketaatan serta 
semua perbuatan yang dilakukan semata-mata mengharapkan 
keredhaan Allah, bukan kerana tujuan lain.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang ikhlas 

yaitu Surat Al-An'am ayat 162-163 yang      berbunyi : 
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   Artinya :
    Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.Tiada sekutu 
bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 

adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". 
(Q.S.Al-An'am : 162-163)

7. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah dalam melakukan sesuatu 

rancangan.
    Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang tawakal
yaitu Surat Al-Maidah ayat 23 yang       berbunyi : 

   Artinya :
    "Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada 
Allah) yang Allah telah memberi ni'mat atas keduanya: "Serbulah 

mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu 
memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah 
hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang 
beriman"." (Q.S.Al-Maidah : 23)

8. Mahabbah artinya kasihkan Allah dan hatinya sentiasa cenderung 
untuk berkhidmat dan beribadat kepadaNya serta bersungguh-
sungguh menjaga diri dan jauhkan dari melakukan maksiat.
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   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang 
mahabbah yaitu Surat Ali Imran ayat 31 yang       berbunyi : 

   Artinya :
    "Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah  Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S.Ali Imran : 31)

9. Tawadhu artinya ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya 
dari siapapun datangnya baik ketika suka atau dalam keadaan marah. 
Artinya, janganlah kamu memandang dirimu berada di atas semua 

orang. Atau engkau menganggap semua orang membutuhkan dirimu.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang 
tawadhu yaitu Surat Al-Isra' ayat 37 yang       berbunyi : 

   Artinya :
   "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, 
karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi 
dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (Q.S.Al-Isra' :
37)

10. Qana’ah artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang 
dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang 
yang berlebihan.
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   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang qana'ah
yaitu Surat Ibrahim ayat 7 yang       berbunyi : 

   Artinya :
    "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka 
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"." (Q.S.Ibrahim : 7)

11. Taat artinya senantiasa tunduk dan patuh, baik terhadap Allah, Rasul
maupun ulil amri.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang taat 
yaitu Surat An-Nisaa' ayat 59 yang         berbunyi : 

   Artinya :
    "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya." (Q.S.An-Nisaa' : 59)
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12. Kerja Keras artinya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk 
mencapai tujuan atau prestasi kemudian disertai dengan berserah diri 
(tawakkal) kepada Allah SWT baik untuk kepentingan dunia dan 
akhirat.

   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang kerja 
keras yaitu Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi : 

   Artinya :
    "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan." (Q.S.At-Taubah : 105)

B. SIFAT-SIFAT TERCELA

1. Ghadab artinya bersifat pemarah dan cepat melenting walaupun 
kesilapan berlaku pada perkara yang kecil.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang ghadab 
yaitu Surat Al-Anbiyaa' ayat 87 yang         berbunyi : 
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   Artinya :
   " Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam 
keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam 

keadaan yang sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. 
Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang 
yang zalim"." (Q.S.Al-Anbiyaa' : 87)

2. Hasad artinya dengki akan nikmat yang ada pada orang lain serta 
suka jika orang itu susah.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang hasad 
yaitu Surat Al-Isra' ayat 62 yang         berbunyi : 

   Artinya : 
    "Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang 
Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi 
tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku 
sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil"." (Q.S.Al-Isra' : 62)

3. Dendam artinya keinginan keras untuk membalas kejahatan 
seseorang.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang dendam

yaitu Surat Al-A'raaf ayat 43 yang         berbunyi : 
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   Artinya :
    "Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada
mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata:
"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. 
Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak 

memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan 
kami, membawa kebenaran." Dan diserukan kepada mereka: "ltulah 
surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu 
kerjakan"." (Q.S.Al-A'raaf : 43)

4. Muna k artinya orang yang menymbunyikan keka rannya.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang muna k
yaitu Surat Al-Munaa quun ayat 1 yang berbunyi : 

   Artinya :

    "Apabila orang-orang muna k datang kepadamu, mereka berkata: 
"Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah".
Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-
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Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang muna k
itu benar-benar orang pendusta." (Q.S.Al-Munaa quun : 1)

5. Ghibah artinya perilaku menggunjing kaum muslimin lain dan 
mencemarkan kehormatannya.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang ghibah 
yaitu Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi : 

   Artinya :
    "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 
suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 
kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." 
(Q.S.Al-Hujurat : 12)

6. Namimah artinya menyampaikan berita diantara dua orang dengan 
maksud merusak hubungan keduanya serta untuk menimbulkan 
permusuhan dan kebencian (adu domba).

   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang 
namimah yaitu Surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi : 
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   Artinya :

   "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi
hina,yang banyak mencela, yang kian  ke mari menghambur tnah," 
(Q.S.Al-Qalam : 10-11)

7. Takabur artinya berbangga diri / merasa lebih baik dari orang lain.

   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang takabur 
yaitu Surat Al-A'raaf ayat 146 yang berbunyi : 
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   Artinya :
    "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya 
di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.
Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman 

kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada 
petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat
jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya. Yang demikian itu 
adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu
lalai dari padanya." (Q.S.Al-A'raaf : 146)

8. Fitnah artinya komunikasi kepada satu orang atau lebih yang 
bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang 
dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat 
mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.
   Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang tnah 

yaitu Surat Al-Ahzabf ayat 14 yang berbunyi : 

   Artinya : 
    "Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, kemudian diminta 
kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya; dan 

mereka tiada akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam 
waktu yang singkat." (Q.S.Al-Ahzab : 14)
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Pengertian, Sejarah Perkembangan, tokoh, kitab, dan
Pembagian Tasawuf

Asal Usul kata Tasawuf sec. linguistik  (ada 8 pendapat):
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 Tasawuf diambil dari kata shofa’ ( ) : yang bersih, suci. 

menggambarkan para ahli tasawuf jiwa dan hatinya suci dari 
maksiat dan dunia.

 Tasawuf diambil dari kata shufah ( ), julukan bagi orang yang

mengabdi untuk ka;bah pada zaman jahiliyah.
 Tasawuf diambil dari kata ahli su ah ( ): kelompok muhajirin 

yang hijrah bersama nabi ke madinah yang tidak memiliki apa-
apa (fakir miskin), meninggalkan harta dan keluarganya, yang 
tinggal di serambi masjid nabawi.

 Tasawuf diambil dari kata sho  ( ): barisan sholat. 

menggambarkan ahli tasawuf ada dibarisan terdepan dalam 
ibadah.

 Tasawuf diambil dari bahasa yunani Sophos: hikmat. 
 Tasawuf diambil dari kata sifat ( ): akhlak, menggambarkan 

para ahli tasawuf memiliki akhlak dan sifat terpuji.
 Tasawuf diambil dari kata shufanah (ة فا ): sejenis buah-

buahan/sayuran kecil. menggambarkan para ahli tasawuf merasa
cukup dengan sedikit makanan.

 Tasawuf diambil dari kata shuf ( ): pakaian dari kain wol 

(bulu domba). Menggambarkan para ahli tasawuf hidup 
sedehana dan tidak mementingkan dunia. Dan karena pakaian 

dari kain wol menjadi karasteriktik pakain orang yang zuhud.

Dari segi linguistic, kata tasawuf yang lebih cocok adalah pendapat 
yang mengatakan tasawuf dari shuf (kain wol). Pendapat ini dikuatkan 
oleh imam kalabadzi, imam Sahrowardi, ibn Kholdun dan ibn Taimiyah. 
Meskipun semua pendapat di atas benar dari segi korelasi dan makna.
       
Tasawuf menurut terminologik (istilah):
Ada banyak defenisi, ada yang mengatakan 30, 60 dan 1000 defenisi, 
karena setiap ulama tasawuf mende nisikan sesuai dengan maqom 
(tingkatan) dan hal (karasteriktik jiwa) masing2.
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- Menurut Imam Junaid: ة ل   ع   tasawuf: kamu :  تك 
bersama Allah tanpa perantara.

- Menurut Imam al Kattani:  د لخ فق ز ي ف  د  ص  فمن ز ل
اء لص ي ف  : tasawuf itu akhlak, siapa yang bertambah akhlak, 

maka bertambah pula kejernihan hatinya.
- Menurut Imam al Jariri:  ن لخرو  ل ف   س و ص  ل

 tasawuf itu masuk kepada semua akhlak yang mulia :  د
dan keluar (bebas) dari semua akhlak yang tercela.

- Menurut Syaikh Abdul Qodir al Jilani: tasawuf terdiri dari 4 huruf: 
ta’: taubat secara zhahir dan batin, shad: shofa yakni kejernihan 
hati, wawu: wilayah yakni kewalian, fa’: fana llah yakni 
peniadaan duru dalam Allah.

Jadi tasawuf menurut istilah: ilmu yang mempelajari untuk 
membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan menghiasinya dengan
akhlak yang terpuji untuk menuju makrifat rabbaniyah.

kitab-kitab (referensi) tentang tasawuf:
 At Taaruf li Madzhabi Ahli Tasawuf, Imam Abu Bakar al Kalabadzi  

(w. 380H).  
 Al Luma’, imam Abu Nasr At Thusi  (w. 378H).
 Ar Risalah Al Qusyairiyah, Imam Abul Qosim al Qusyairi (w. 

465H).
 Ihya Ulumiddin, Hujjatul Islam Abu Hamid Al Ghozali (w. 505H).
 Al Futuhat Al Makkiyyah, Imam Muhyiddin Ibn Arobi (w. 638H).
 Al Hikam, Imam Ibn Athoillah As Sakandari (709H).

  Tokoh-tokoh tasawuf akhlaqi antara lain, yaitu:
1.      Hasan al-Bashri (21-110 H)
2.      Al-Muhasibi (165-243 H)
3.      Al-Qusyairi (376-465 H)
4.      Al-Ghazali (450-505 H)
5.      Abu Hasan Al-Asy’ari (wafat 324 H)
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6.      Abu Ismail Al-Anshari, yang sering disebut dengan Al-Harawi
  Tokoh-tokoh tasawuf falsa  antara lain sebagai berikut:
1.      Syukhrawardi Al-Maqtul (meninggal pada tahun 549 H)
2.      Syekh Akbar Muhyidin Ibnu Arabi (meninggal pada tahun 638 H)

3.      Ibnu Faridh (meninggal pada tahun 632 H)
4.      Abdul Haqq Ibnu Sab’in Al-Mursi (meninggal pada tahun 669 H)
5.      Ibnu Masarrah, dan masih banyak lagi

Tokoh tasawuf Amali:
1 Sultonul Auliya Syaikh Abdul Qodir Al Jilani (w. 561H).
2 Syaikh Abul Hasan As Syadzili (w. 656H).
3 Syaikh Ahmad Al Badawi.
4 Syaikh Ibn Athoillah As Sakandari (w. 709H).
5 Syaikh Ahmad Ar Rifai (w. 578H).
6 Syaikh Bahauddin Muhammad Syah An Naqsyabandi (w. 791H).

Pembagian tasawuf menurut para ahli su :
Tasawuf terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a.         Tasawuf Akhlaqi
Tasawuf akhlaqi adalah tasawuf yang berkonstrasi pada teori-teori

perilaku,  akhlaq  atau  budi  pekerti  atau  perbaikan  akhlaq.  Dengan
metode-metode tertentu  yang telah dirumuskan,  tasawuf  seperti  ini
berupaya  untuk  menghindari  akhlaq  mazmunah  dan  mewujudkan
akhlaq mahmudah. Tasawuf seperi ini dikembangkan oleh ulama’ lama
su  dengan sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut:

1.      Takhalli
Takhalli  merupakan  langkah  pertama  yang  harus  di  lakukan  oleh
seorang su .Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan
akhlak  tercela.  Salah  satu  dari  akhlak  tercela  yang  paling  banyak
menyebabkan  akhlak  jelek  antara  lain  adalah  kecintaan  yang
berlebihan kepada urusan duniawi.

2.      Tahalli
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Tahalli  adalah  upaya  mengisi  dan  menghiasi  diri  dengan  jalan
membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan
tahalli  dilakukan kaum su  setelah  mengosongkan jiwa  dari  akhlak-
akhlak  tercela.  Dengan  menjalankan  ketentuan  agama  baik  yang

bersifat eksternal (luar) maupun internal (dalam). Yang disebut aspek
luar adalah kewajiban-kewajiban  yang bersifat  formal  seperti  sholat,
puasa,  haji  dll.  Dan  adapun  yang  bersifat  dalam  adalah  seperti
keimanan, ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan.

3.      Tajalli
Untuk  pemantapan  dan  pendalaman  materi  yang  telah  dilalui  pada
fase tahalli, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase

tajalli.  Kata tajalli  bermakna terungkapnya nur ghaib. Agar hasil yang
telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh –yang telah terisi dengan
butir-butir  mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-
perbuatan yang luhur- tidak berkurang, maka, maka rasa ketuhanan
perlu  dihayati  lebih  lanjut.  Kebiasaan  yang  dilakukan  dengan
kesadaran  optimum  dan  rasa  kecintaan  yang  mendalam  dengan

sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada-Nya. 

b.        Tasawuf Falsa
Tasawuf Falsa  adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan

teori-teori tasawuf dan lsafat atau yang bermakana mistik meta sis,

karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan
oleh Al-Taftazani bahwa tasawuf seperti ini: tidak dapat dikatagorikan

sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya, karena teori-teorinya selalu
dikemukakan  dalam  bahasa  lsafat,  juga  tidak  dapat  dikatakan
sebagai  lsafat  dalam artian  yang sebenarnya  karena teori-teorinya
juga didasarkan pada rasa. Hamka menegaskan juga bahwa tasawuf
jenis  tidak  sepenuhnya  dapat  dikatakan  tasawuf  dan  begitu  juga
sebaliknya.  Tasawuf  seperti  ini  dikembangkan  oleh  ahli-ahli  su

sekaligus  losof.  Oleh  karena  itu,  mereka  gemar  terhadap  ide-ide
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spekulatif.  Dari  kegemaran  ber lsafat  itu,  mereka  mampu
menampilkan argumen-argumen yang kaya dan luas tentang ide-ide
ketuhanan.

SEJARAH PERKEMBANGAN TASAWUF

A.  Abad I dan II Hijriyah (fase asketisisme / kezuhudan)

Fase abad pertama dan kedua Hijriyah belum bisa sepenuhnya disebut
sebagai fase tasawuf tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan.
Adapun ciri tasawuf pada fase ini adalah sebagai berikut:

-Bercorak praktis ( amaliyah )

Tasawuf  pada  fase  ini  lebih  bersifat  amaliah  dari  pada  bersifat
pemikiran.  Bentuk  amaliah  itu  seperti  memperbanyak  ibadah,
menyedikitkan  makan  minum,  menyedikitkan  tidur  dan  lain
sebagainya.    

-Bercorak kezuhudan

Kesederhanaan  kehidupan  Nabi  diklaim  sebagai  panutan  jalan  para
zahid.  Banyak ucapan dan tindakan Nabi s..a.w. yang mencerminkan
kehidupan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun
makanan,  meskipun  sebenarnya  makanan  yang  enak  dan  pakaian

yang bagus dapat dipenuhi.  Dan secara logikapun tidak masuk akal
seandaikata  Nabi  s..a.w  yang  menganjurkan  untuk  hidup  zuhud
sementara dirinya sendiri tidak melakukannya.

Kezuhudan para sahabat Nabi s.a.w digambarkan oleh Hasan al-Bashri
salah seorang tokoh zuhud pada abad kedua Hijriyah sebagai berikut,
“Aku pernah menjumpai suatu kaum        ( sahabat Nabi ) yang lebih
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zuhud terhadap barang yang  halal  dari  pada  zuhud kamu terhadap
barang yang haram”.

Pada  masa  ini,  juga  terdapat  fenomena  kezuhudan  yang  cukup

menonjol yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Rasul s.a.w yang di
sebut  dengan ahl  al-  Shu ah. Mereka  tinggal  di  emperan  masjid
Nabawi  di  Madinah.  Nabi  sendiri  sangat  menyayangi  mereka  dan
bergaul  bersama  mereka.  Pekerjaan  mereka  hanya  jihad  dan  tekun
beribadah  di  masjid,  seperti  belajar,  memahami  dan  membaca  al-
Qur`an, berdzikir, berdoa dan lain sebagainya. Allah s.w.t. [3]    , Abu
Hurairah, salah seorang perawi Hadits  yang sangat terkenal  adalah

ketua kelompok ini

-belum muncul istilah tasawuf.

B. Fase Abad III dan IV Hijriyah

abad  ketiga  dan  keempat  disebut  sebagai  fase  tasawuf.  Praktisi
kerohanian  yang  pada  masa  sebelumnya  digelari  dengan  berbagai

sebutan  seperti zahid, abid, nasik, qari`  dan  sebagainya,  pada
permulaan  abad  ketiga  hijriyah  mendapat  sebutan  shu .  Hal  itu
dikarenakan  tujuan  utama  kegiatan  ruhani  mereka  tidak  semata  –
mata kebahagian akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan
penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung
dengan  Tuhan  yang  didasari  dengan  cinta.  Cinta  Tuhan  membawa

konsekuensi pada kondisi tenggelam dan mabuk kedalam yang dicintai
( fana  al-mahbub ). Kondisi ini tentu akan mendorong ke persatuan
dengan  yang  dicintai  ( al-ittihad ).  Di  sini  telah  terjadi  perbedaan
tujuan ibadah orang-orang syariat dan ahli hakikat.

Pada fase ini muncul istilah fana`, ittihad dan hulul. Fana adalah suatu
kondisi dimana seorang shu  kehilangan kesadaran terhadap hal-hal
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sik ( al-hissiyat). Ittihad adalah kondisi dimana seorang shu  merasa
bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan
kata aku ( ana ). Hulul adalah masuknya Allah kedalam tubuh manusia
yang dipilih.

Di antara tokoh pada fase ini adalah Abu yazid al-Busthami (w.263 H.)
dengan konsep  ittihadnya, Abu al-Mughits al-Husain Abu Manshur al-
Hallaj  (  244 –  309  H.  )  yang lebih  dikenal  dengan al-Hallaj  dengan
ajaran  hululnya.  al-Hallaj  dilahirkan  di  Persia  dan  dewasa  di  Iraq
Tengah.  Dia  meghadapi  empat  tuduhan  yang  ahirnya membawanya
dieksekusi di tiang salib. Empat tuduhan yang dituduhkan kepadanya

adalah,

Tokoh  lainnya  adalah  Dzunnun  al-Mishri  (  w.  245  H.)  yang  dikenal
dengan pencetus ma’rifat. Dia pernah belajar ilmu Kimia dari Jabir bin
Hayyan.  Dia  juga  dianggap  orang  yang  berbicara  pertama  kali
tentang maqamat dan ahwal di Mesir., al-Hakim al-Tirmidzi (w. 320 H. )
dengan konsep kewalian, Abu Bakar al-Sibli ( w.334 H.)

C. Fase Abad V Hihriyah

Fase ini  disebut sebagai fase konsolidasi  yakni memperkuat tasawuf
dengan dasarnya yang asli  yaitu  al-Qur`an dan al-Hadits  atau  yang
sering  disebut  dengan  tasawuf sunny yakni  tasawuf  yang  sesuai
dengan  tradisi  (sunnah)  Nabi  dan  para  sahabatnya.  Fase  ini

sebenarnya  merupakan  reaksi  terhadap  fase  sebelumnya  dimana
tasawuf  sudah  mulai  melenceng  dari  koridor  syariah  atau  tradisi
    ( sunnah ) Nabi dan sahabatnya. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah
Abu Hamid  al-Ghazali  (w.505 H) atau yang lebih  dikenal  dengan al-
Ghzali.  Ia  dilahirkan  di  Thus  Khurasan.  Ia  hidup  dalam  lingkungan
pemikiran maupun madzhap yang sangat hitorigen. al-Ghazali dikenal
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sebagai  pemuka  madzhab kasyf dalam  makrifat.  Beliau  mengarang
kitab ihya ulumiddin. 

            

d. Fase abad VI Hijriyyah

            Fase  ini  ditandai  dengan  munculnya  tasawuf  falsa  yakni
tasawuf yang memadukan antara rasa (  dzauq )  dan rasio (  akal  ),
tasawuf  bercampur  dengan  lsafat  terutama  lsafat  Yunani.
Pengalaman  –  pengalaman  yang  diklaim  sebagai  persatuan  antara
Tuhan  dan  hamba  kemudian  diteorisasikan  dalam bentuk  pemikiran

seperti konsep wahdah al-wujud yakni bahwa wujud yang sebenarnya
adalah Allah sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang
dan sekedar sangkaan dan khayali.

 Tokoh –tokoh pada fase ini adalah Muhyiddin Ibn Arabi atau yang lebih
dikenal dengan Ibnu Arabi ( 560 – 638 H.) dengan konsep wahdah al-

Wujudnya.  Ibnu  Arabi  yang  dilahirkan  pada  tahun  560  H.  dikenal

dengan sebutan as-Syaikh al-Akbar (Syekh Besar). Di masa mudanya,
ia pernah menjadi sekretaris hakim tingkat wilayah. Sakit keras yang
pernah  dialami  mengubah  sikap  hidup  yang  sangat  drastis.  Dia
menjadi  seorang  zahid  dan  abid.  Dia  menghabiskan  waktunya  di
beberapa kota di  Andalusia dan di  Afrika Utara untuk bertemu para
guru shu .  Umur tiga puluh tahun pindah ke Tunis  kemudia ke Fas.

Disini,  Ibnu  Arabi  menulis  buku  berjudul  al-Isra  Ila  Maqam al-Asra (
ر س ا  ق ى  ء إل سر  ).  Kemudian  pergi  ke  Kairo  dan  al-Quds  yang

kemudian diteruskan ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.  Ibnu
Arabi  beberapa  tahun tinggal  di  Mekkah dan disinilah  ia  menyusun
kitab Taj al-Rasail ( لرسا ) dan   Ruh al-Quds (تا  لق و  ) dan pada
tahun 598 H. Mulai menulis kitab yang sangat terkenal al-Futuhat al-

Makkiyyah (لمكية حا  ل ). Ahirnya Ibnu Arabi tinggal di Damaskus dan
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menulis  kitab Fushush al-Hikam ( ك ل .( فص   Ibnu  Arabi  meninggal
pada tahun 638 H.

Tokoh  lainnya  adalah  al-Syuhrawardi (549  –  587  H.)  dengan

konsep Isyraqiyahnya.  Ia  dihukum  bunuh  dengan  tuduhan  telah
melakukan  kekufuran  dan  kezindikan  pada  masa  pemerintahan
Shalahuddin al-Ayubi. Diantara kitabnya adalah Hikmat al-Israq. Tokoh
berikutnya adalah  Ibnu Sab’in (667 H.) dan Ibn al-Faridl (632 H.)

Pada abad VI juga ditandai dengan munculnya tariqat yakni madrasah
shu  yang  bertujuan  membimbing  calon  shu  menuju  pengalaman

ilahi  melalui  teknik  dzikir  tertentu.  Oleh  sebagian  orang  dikatakan
bahwa munculnya taiqat adalah untuk membantu orang-orang –awam
agar  ikut  mencicipi  tasawuf  karena  selama  ini  pengalaman tasawuf
hanya dialami oleh orang-orang tertentu saja ( khawash).  Disamping
itu kehadiran thariqat juga untuk memagari tasawuf agar senantiasa
berada dalam koridor syariat. Itulah sebabnya sistem thariqat sangat
ketat

 
Sumber-Sumber Tasawuf

Di kalangan para orientalis Barat biasanya dijumpai pendapat 
yang mengatakan bahwa sumber yang membentuk tasawuf itu ada 

dua, yaitu unsur Islam dan unsur luar Islam. Kedua unsur ini secara 
ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Unsur Islam
Secara  umum  ajaran  islam  mengatur  kehidupan  yang  bersifat

lahiriah  atau  jasadiah,  dan  kehidupan  yang  bersifat  batiniah.  Pada
unsur kehidupan yang bersifat batiniah itulah kemudian lahir tasawuf.

Unsur kehidupan tasawuf ini  mendapat  perhatian yang cukup besar
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dari  sumber  ajaran  islam,  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  serta  praktek
kehidupan Nabi dan para sahabatnya.

a.       Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kitab untuk seluruh umat manusia, meski pada

saat yang sama dan inilah yang lebih utama, ia merupakan kitabnya
kaum minoritas, kitab bagi mereka yang terpilih secara spiritual. Teks
Al-Quran  itu  begitu  memukau  karena  keakuratannya.  kaum  su
berupaya keras untuk menghasilkan makna batin yang mencerminkan
percakapan pribadi dengan tuhan.1[3] Bagi sebagian su , pembacaan
alqur’an menjadi cara utama untuk  bertafakkur tentang Tuhan selama
hayatnya.  Perenungan  itu  sendiri  merupakan  esensi  setiap  jalan

spiritual. Sebagai sumber ajaran agama islam, al-Qur’an menghadirkan
ayat-ayat  yang berhubungan dengan tasawuf,  mulai  dari  ayat  yang
berhubungan  dengan  ajaran  yang  sangat  mendasar  dalam  tasawuf
sampai  kepada  ayat  yang  berhubungan  dengan  maqamat  dan
ahwal. Di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat yang berhubungan
dengan ajaran tasawuf.

Firman Allah SWT dalam surah al-Fatihah ayat 6, yaitu
ستقيم  اهدن الصراط ال

Artinya: Tunjukilah Kami jalan yang lurus,
Sebagian  ahli  tafsir  dalam  memberikan  penafsiran   didalam  Tafsir
Mahasinu  Attakwil  disebutkan  sebagai  Tarekat/jalan  pengabdian  diri
kepada Allah. Sedang di  dalam Kitab  Insanul Kamil  dikatakanBahwa

Shiratal  Mustaqim,  adalah  ibarat/suatu  pengertian  dari  pada  suatu
tarekat untuk mencapai kasyaf (terbuka rahasia yang ghaib).

b.      Al-Sunnah serta Praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya
Banyak  hadits  ’liyah  yang  menggambarkan  kesederhanaan

Nabi  Muhammad  SAW.  yang  bisa  ditafsirkan  sebagai  kehidupan

1
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tasawufnya.  Menurut  ‘Aisyah,  Rasulullah  SAW  pernah  tak  merasa
kenyang dari  makan roti  selama 4  bulan.  Pada  Hadis  yang lain  dia
menceritakan bahwa beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang di
pagi  dan sore  hari  dari  roti  gandum selama tiga  hari  berturut-turut

sampai  menghadap  ke  hadirat  Allah  SWT.  Dalam  kehidupan  Nabi
Muhammad  SAW  juga  terdapat  petunjuk  yang  menggambarkannya
sebagai seorang su . Nabi muhammad telah melakukan pengasingan
diri ke Gua Hira’ menjelang datangnya wahyu. Dia menjauhi pola hidup
kebendaan  dimana  waktu  itu  orang  Arab  terbenam  di  dalamnya,
seperti  dalam praktek perdagangan yang menggunakan segala  cara
yang menghalalkan. Selama di  Gua Hira’ yang ia  kerjakan hanyalah

tafakkur,  beribadah  dan  hidup  sebagai  seorang  zahid.  Beliau  hidup
sederhana terkadang mengenakan pakaian tambalan, tidak memakan
makanan  atau  meminum  minuman  kecuali  yang  halal,  dan  setiap
malam senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

Di  kalangan  para  sahabat  pun  ada  pula  ada  orang  yang
mengikuti praktek bertasawuf sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi

Muhammad  SAW.  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  misalnya  berkata;”aku
mendapatkan  kemuliaan  dalam  ketakwaan,  kefanaan  dalam
keagungan dan rendah hati.” Demikian pula khalifah Umar Ibn Khattab
pada  suatu  ketika  pernah  berkhutbah  di  hadapan  jama’ah  kaum
muslimin  dalam  keadaan  berpakaian  yang  sangat  sederhana.
Selanjutnya  Khalifah  Usman  Ibn  ‘A an  banyak  menghabiskan
waktunya untuk beribadah dan membaca al-Qur’an, baginya al-Qur’an

ibarat surat dari kekasih yang selalu dibawa dan dibaca kemanapun ia
pergi

2. Unsur  luar Islam
Dalam berbagai  literatur yang ditulis  para  orientalis  Barat  sering

dijumpai uraian yang menjelaskan bahwa tasawuf Islam dipengaruhi
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oleh adanya unsur Masehi, unsur  Yunani,unsur Hindu/Budha dan unsur
Persia.Hal ini secara akademik bisa saja diterima,namun secara Aqidah
perlu kehati-hatian.para Orientalis Barat menyimpulkan bahwa adanya
unsur luar Islam masuk ke dalam tasawuf itu disebabkan karena secara

historis  agama-agama  tersebut  telah  ada  sebelum  Islam.bahkan
banyak dikenal  oleh  masyarakat  Arab  yang kemudian masuk  Islam.
Akan  tetapi  kita  dapat  mengatakan  bahwa  boleh  saja  orang  Arab
terpengaruh oleh agama-agama tersebut,namun tidak secara otomatis
mempengaruhi kehidupan tasawuf,karena para penyusun ilmu tasawuf
atau orang yang kelak menjadi Su  itu bukan berasal dari mereka itu.
Dengan  demikian  adanya  unsur  luar  islam   yang  mempengaruhi

tasawuf  islam  itu  merupakan  masalah  akademik  bukan  masalah
Aqidah islamiah.karenanya boleh diterima dengan sikap yang sangat
kritis dan obyektif.kita mengakui bahwa Islam sebagai agama Universal
yang  dapat  bersentuhan  dengan  berbagai  lingkungan  social.dengan
sangat selektif Islam bisa beresonansi dengan berbagai unsur ajaran
Su stik  yang  terdapat  dalam  berbagai  ajaran  tersebut.dalam

hubungan  ini  maka  Islam  termasuk  ajaran  tasawufnya  dapat
bersentuha  atau  memiliki  kemiripan  dengan  ajaran  tasawuf  yang
berasal dari luar Islam itu.

a.       Unsur Masehi (Agama Nasrani)
Orang  Arab  sangat  menyukai  cara  kependetaan,khususnya

dalam hal latihan jiwa dan ibadah. Atas dasar ini tidak mengherankan
jika Von Kromyer berpendapat bahwa tasawuf adalah buah dari unsur

agama Nasrani yang terdapat pada zaman jahiliyah.hal ini diperkuat
pula oleh Gold Ziher yang mengatakan bahwa sikap fakir dalam Islam
adalah merupakan cabang dari  agama Nasrani.selanjutnya Noldicker
mengatakan bahwa pakaian wol kasar yang kelak digunakan para su
sebagai  lambang  kesederhanaan  hidup  adalah  merupakan  pakaian
yang  biasa  dipakai  oleh  para  Pendeta.sedangkan  Nicholson
mengatakan  bahwa  istilah-istilah  tasawuf  itu  berasal  dari  agama

65



Nasrani,  dan  bahkan  ada  yang  berpendapat  bahwa  aliran  tasawuf
berasal dari agama Nasrani.

Unsur-unsur tasawuf yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam
adalah sikap fakir.menurut keyakinan Nasrani bahwa Isa bin Maryam

adalah seorang yang fakir,  dan Injil  juga disampaikan kepada orang
fakir.Isa  berkata   :  ”Beruntunglah  kamu  orang-orang  yang
miskin,karena bagi kamulah kerajaan Allah. Beruntunglah kamu orang
yang  lapar,karena  kamu  akan  kenyang.”  Selanjutnya  adalah  sikap
tawakal kepada Allah dalam soal penghidupan terlihat pada peranan
syaikh yang menyerupai Pendeta , bedanya Pendata dapat menghapus
dosa; selibasi, yaitu menahan diri tidak kawin karena kawin dianggap

dapat mengalihkan perhatian diri dari khalik, dan penyaksian, dimana
Su  dapat  menyaksikan  hakikat  Allah  dan  mengadakan  hubungan
dengan Allah.

b.      Unsur Yunani
Kebudayaan Yunani yaitu lsafatnya telah masuk pada dunia di

mana  perkembangannya  dimulai  pada  akhir  Daulah  Umayyah  dan
puncaknya pada Daulah Abbasiyah, metode berpikir  lsafat Yunani ini

juga telah ikut mempengaruhi pola berpikir sebagian orang Islam yang
ingin  berhubungan  dengan  tuhan.kalau  pada  bagian  uraian  dimulai
prkembangan  tasawuf  ini  baru  dalam taraf  amaliah  (akhlak)  dalam
pengaruh lsafat  Yunani  ini  maka uraian-uraian  tentang  tasawuf  itu
pun telah berubah menjadi tasawuf lsafat.  Hal ini dapat dilihat dari
pikiran al-Farabi’  ,  al-kindi, ibnu Sina terutama dalam uraian mereka
tentang lsafat  jiwa. Demikian juga pada uraian-uraian tasawuf dari

Abu Yazid, al-Hallaj, Ibnu Arabi, Suhrawardi dan lain-lain sebagainya.
Apabila diperhatikan memang cara kerja dari lsafat itu adalah

segala sesuatu diukur menurut akal kiran.tetapi dengan munculnya
lsafat  aliran  Neo  Platonis  menggambarkan,  bahwa  hakikat  yang

tertinggi hanya dapat dicapai lewat yang diletakkan Allah pada hati
setiap  hamba  setelah  seseorang  itu  membersihkan  dirinya  dari
pengaruh materi.  Ungkapan Neo Platonis  :  “kenallah dirimu  dengan
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dirimu” diambil oleh para Su  dan diantara su  berkata : “siapa yang
mengenal  dirinya,  maka  dia  mengenal  tuhannya”.  Hal  ini  semua
mengarah  kepada  munculnya  teori  Hulul,  Wihdah  Asy-Syuhud,  dan
Wihdah  al-Wujud.  Tidak  syah  lagi  bagi  kelompok  Neo  Shopi  (su

berketuhanan  dan losof  )  seperti  Ibn  Arabi,  Ibn  al-Farabi,  al-Hallaj,
ditemukan pengaruh nyata lsafat dalam cara berpikir mereka.

c.       Unsur Hindhu/Budha
Antara  tasawuf  dan  system kepercayaan  agama  Hindu  dapat

dilihat  adanya  hubungan  seperti  sikap  fakir,  darwisy.  Al-birawi
mencatat bahwa ada persamaan antara cara ibadah dan mujahadah
tasawuf dengan Hindu.kemudian pula paham Reinkarnasi (perpindahan

roh dari  satu badan ke badan yang lain),  cara kelepasan dari  dunia
versi  Hindu/Budha  dengan  persatuan  diri  dengan  jalan  mengingat
Allah.

Salah satu maqamat su ah al-fana nampaknya ada persamaan
dengan  ajaran  tentang  Nirwana  dalam  agama  Hindu.  Gold  Ziher
mengatakan bahwa ada hubungan persamaan antara tokoh Sidharta
Gautama dengan Ibrahim bin Adham tokoh su .

Menurut  Qomar  Kailani  pendapat-pendapat  ini  terlalu  ekstrim

sekali  karena  kalau  diterima  bahwa  ajaran  tasawuf  itu  berasal  dari
Hindu/Budha  itu  ke  Mekkah,padahal  sepanjang  sejarah  belum  ada
kesimpulan seperti itu.   

d.      Unsur Persia.
Sebenarnya  antara  Arab  dan  Persia  itu  sudah  ada  hubungan

sejak  lama  yaitu  hubungan  dalam  bidang  politik,  pemikiran,

kemasyarakatan dan sastra. Akan tetapi belum ditemukan dalil yang
kuat yang menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke
tanah Arab. Yang jelas adalah kehidupan kerohanian Arab masuk ke
Persia  itu  terjadi  melalui  ahli-ahli  tasawuf  didunia  ini.  Namun
barangkali  ada  persamaan antara istilah zuhd di  Arab dengan zuhd
menurut  agama  Manu  dan  Masduq  dan  hakikat  Muhammad
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menyerupai  paham  Harmuz  (Tuhan  Kebaikan)  dalam  agama
Zarathustra.

 Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa sebenarnya tasawuf itu
bersumber dari ajaran islam itu sendiri mengingat yang dipraktekkan

Nabi  dan  para  sahabat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  azas-azasnya.
Semuanya berlandaskan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akan tetapi
tidak  dipungkiri  bahwa  setelah  tasawuf   itu  berkembang  menjadi
pemikiran  dia  mendapat  pengaruh  dari  para  lsafat  Yunani,  Hindu,
Persia dan lain sebagainya. 

Sumber-sumber  yang  menggambarkan  bahwa  tasawuf   islam
seolah-olah  berasal  bukan  dari  ajaran  islam,  biasanya  berasal  dari

Barat. Di dalam berbagai literatur yang ditulis para orientalis Barat kita
menjumpai  uraian  seperti  itu.  Hal  ini  disebabkan  karena  mereka
mengidentikkan  ajaran  islam  sebagaimana  ajaran  non  islam,  yaitu
ajaran  yang  dibangun  dari  hasil  pemikiran  logika  yang  dipengaruhi
oleh situasi sosial. Namun perlu dicatat, bahwa mengidentikkan islam
dengan  non  islam  tidak  sepenuhnya  benar.  Ajaran  Islam  diketahui

bersumber  pada  wahyu  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  terkadang  tampil
dalam format  yang “belum siap pakai”,  atau belum bisa digunakan
begitu saja dalam aplikasinya, sebelum terlebih dahulu dijabarkan dan
dikembangkan operasionalisasinya oleh akal pikiran. Dalam hubungan
inilah  ke  dalam  ajaran  islam  masuk  unsur  pemikiran  yang  pada
hakikatnya bukan wahyu. Dengan demikian bagian dari ajaran islam
ada  yang  bersifat  ajaran  Normatif,  yaitu  yang  bersumber  pada  Al-

Qur’an dan dan Al-Sunnah yang tidak akan mengalami perubahan. Dan
ada  yang  bersifat  non-normatif,  yaitu  yang  bersumber  pada  akal
pikiran yang dapat dikembangkan bahkan diubah dan dibuang.

` Dalam pada itu  perlu juga dicatat  bahwa pemikiran yang dihasilkan
dari  pemahaman terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah itu  pun sifatnya
jauh berbeda dengan pemikiran bebas yang tidak bersumber pada al-

Qur’an dan al-Sunnah. Pemikiran jenis pertama tidak bebas sebebas-
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bebasnya melainkan masih terikat  pada kedua sumber  ajaran Islam
tersebut. Pemikiran yang sifatnya tidak demikian tidak dapat diterima
sebagai pemikiran Islam. Hal ini berbeda dengan pemikiran yang tidak
bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah yang bersifat bebas, liberal

dan tidak terikat pada ajaran apapun.
Jika  jalan  pemikiran  tersebut  digunakan  untuk  melihat  ajaran

tasawuf,  maka dapat kita katakan, bahwa ajaran tasawuf   itu sama
kedudukannya dengan ajaran lainnya dalam islam, seperti teologi, qh
dan lain sebagainya. Ajaran tasawuf  bersumber pada al-Qur’an dan al-
Sunnah yang penggarapannya memerlukan bantuan pemikiran yang
sehat,  lurus dan tidak keluar dari  semangat ajaran al-Quran dan al-

Sunnah  itu  sendiri,  yaitu  pemikiran  yang  tidak  sampai  mengingkari
adanya  Tuhan  dan  kerasulan  Muhammad,  tidak  sampai  menentang
rukun iman dan rukun islam, dan seterusnya. Jika dijumpai pemikiran
tasawuf yang tidak sejalan dengan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah itu,
maka segera diperbaiki dan hal ini telah dilakukan oleh para ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak ada alasan untuk ragu-

ragu menerima ajaran tasawuf  atau menolaknya. Bahkan jika boleh
dikatakan bahwa tasawuf  itulah sebenarnya inti ajaran Islam, dengan
berbagai pertimbangan sebagai berikut: 

1)      Kehidupan  yang  kekal  adalah  kehidupan  di  akherat  nanti  yang
kebahagiaannya amat bergantung kepada selamatnya rohani manusia
dari perbuatan dosa dan pelanggaran.

2)      Kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan didunia ini sebenarnya

terletak  pada  adanya  ketenangan  batin  yang  dihasilkan  dari
kepercayaan  dan  ketundukan  pada  Tuhan.  Banyaknya  harta  benda,
pangkat  dan  kedudukan  dan  lain  sebagainya  sering  membawa
seseorang kepada kehidupan yang lupa diri, dan terperosok ke lembah
maksiat,  jika  tidak  diarahkan  oleh  jiwa  tasawuf.  Sebaliknya  banyak
orang yang kehidupan ekonomi, status sosial dan kedudukannya biasa-
biasa saja, tapi kehidupannya terlihat bahagia, tenang, disukai orang
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dan  seterusnya  yang  disebabkan  karena  yang  bersangkutan
menunjukkan  jiwa  dan  sikap  yang  mulia  yang  dihasilkan  dari
ketundukan dan ketakwaannya kepada Tuhan.

3)      Dalam perjalanan hidupnya manusia  akan sampai  kepada batas-

batas dimana harta benda seperti tempat tinggal yang serba mewah,
pakaian  yang  serba  lux,  kendaraan  yang  mengkilap  dan  lain
sebagainya tidak diperlukan lagi, yaitu pada saat usianya sudah lanjut
yang  ditandai  dengan  melemahnya  sik,  kurang  berfungsinya
pencernaan  makanan,  kurang  berfungsinya  pancaindera,  dan
kurangnya selera terhadap berbagai kemewahan. Pada saat seperti ini
manusia  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  dengan  lebih  mendekatkandiri

kepada Tuhan, tempat ia mempertanggung jawabkan amalnya.
4)      Dalam  suasana  kehidupan  modern  yang  dibanjiri  oleh  berbagai

paham sekuler  seperti  materialisme,  hedoneisme,  vitalisme dan lain
sebagainya sering menyeret manusia kepada kehidupan yang penuh
persaingan,  rakus,  boros,  saling  menerkam,  dan  lain  sebagainya.
Keadaan  tersebut  semakin  diperburuk  dengan  munculnya  berbagai
produk  budaya  yang  negatif  mulai  dari  makanan  dan  obat-obat

terlarang,  hiburan  yang  melupakan  diri,  pakaian  yang  mengundang
syahwat,  tempat-tempat  pelacuran,  dan  sebagainya.  Hal  tersebut
kemudian memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda. Untuk
mengatasi masalah tersebut banyak membutuhkan pemikiran, biaya,
tenaga,  waktu  dan  yang  tidak  sedikit.  Dalam  keadaan  demikian
tasawuf dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah

tersebut secara ekonomis, tetapi hasilnya cukup efektif. 
Dengan melihat sebagian kecil dari keuntungan yang ditawarkan

oleh tasawuf ini, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima tasawuf
sebagai bagian integral dari ajaran islam, bahkan ia harus diletakkan
pada  barisan  yang  paling  depan  dalam  menyelamatkan  kehidupan
manusia  dari  bahaya kehancuran dan kesengsaraan di  dunia dan di
akhirat.

70



Konsep Ittihad dan Hulul dalam Tasawuf

A. Pengertian Al-Fana’, Al-Baqa’, Al-Ittihad, Al-Hulul.
Arti fana’:

Dari segi bahasa al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. 
Adapun artinya fana menurut kalangan su  adalah:
1)  hilangnya  kesadaran  pribadi  dengan  dirinya  sendiri  atau

dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. 
2)  Menurut  pendapat  lain,  fana berarti  bergantinya  sifat-sifat

kemanusiaan dengan  sifat-sifat  ketuhanan.  Dalam pada  itu  Mustafa
Zahri  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  fana adalah  lenyapnya
indrawi atau kebasyariahan, yakin sifat sebagai manusia biasa yang
suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat
ketuhanan, sehingga tiada lagi  melihat daripada alam baharu, alam
rupa dan alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta
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atau dari alam makhluk.   fana juga dapat berarti hilangnya sifat-sifat
buruk (maksiat) lahir batin.
Arti baqo’:

  Sebagai  akibat  dari  fana adalah  baqa.  Secara  har ah  baqa

berarti kekal, sedang menurut yang dimaksud para su ,  baqa adalah
kekalnya  sifat-sifat terpuji,  dan sifat-sifat  Tuhan dalam diri  manusia.
Karena lenyapnya (fana) sifat-sifat basyariah, maka yang kekal adalah
sifat-sifat  ilahiah.  Dalam  istilah  tasawuf,  fana  dan  baqa datang
beriringan. Tasawuf itu ialah mereka fana dari dirinya dan baqa dengan
tuhannya,  karena  kehadiran  hati  mereka  bersama  Allah.  Dengan
demikian,  dapatlah  dipahami  bahwa  yang  dimaksud  dengan  fana

adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah, akhlak yang tercela, kebodohan
dan perbuatan maksiat dari diri manusia.

Sedangkan  baqa adalah  kekalnya  sifat-sifat  ketuhanan,  akhlak
yang  terpuji,  ilmu  pengetahuan  dan  kebersihan  diri  dari  dosa  dan
maksiat. Untuk mencapai baqa ini perlu dilakukan usaha-usaha seperti
bertaubat, berzikir, beribadah, dan menghiasi diri dengan akhlak yang

terpuji. Namun fana yang dicari oleh orang su  adalah penghancuran
diri  (al-fana  ‘an  al-nafs),  yaitu  hancurnya  perasaan  atau  kesadaran
tentang adanya tubuh kasar manusia. 

Arti ittihad
Berbicara fana dan baqa ini erat hubungannya dengan al-ittihad.

Dalam  paham ini,  seseorang  untuk  mencapai  Ittihad  harus  melalui
beberapa tingkatan yaitu fana dan baqa'. Fana merupakan peleburan

sifat-sifat  buruk manusia  agar menjadi  baik.  Pada saat  ini,  manusia
mampu menghilangkan semua kesenangan dunia sehingga yang ada
dalam hatinya hanya Allah (baqa). 

kata Ittihad berasal dari kata ittahad-yattahid-ittahad (dari kata
wahid)  yang  berarti  kebersatuan.  Ittihad  menurut  Abu  Yazid  Al
Busthami, secara komperhensif  maupun etimologis, berarti  integrasi,

menyatu  atau  persatuan  (unity).  Ittihad  memiliki  arti  "bergabung
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menjadi  satu".  Paham ini berarti  seorang su  dapat bersatu dengan
Allah  setelah  terlebih  dahulu  melebur  dalam  sandaran  rohani  dan
jasmani (fana) untuk kemudian dalam keadaan baqa, bersatu dengan
Allah. Ittihād dalam ajaran tasawuf kata Ibrahim Madkur adalah tingkat

tertinggi yang dapat dicapai dalam perjalanan jiwa manusia. Menurut
Harun  Nasution,  ittihad  adalah  satu  tingkatan  seorang  su  telah
merasa  dirinya  bersatu  dengan  tuhan,  satu  tingkatan  ketika  yang
mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu
dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata, “Hai
aku”.

   Ajaran Ittihad
Orang  yang  telah  sampai  ketingkat  ini,  dia  dengan  Tuhannya

telah  menjadi  satu,  terbukalah  dinding  baginya,  dia  dapat  melihat
sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mendengar sesuatu yang
tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati.
Pada saat itu sering keluar ucapan-ucapan yang ganjil dan aneh yang

disebut tasawuf dengan syatahat.
Ittihād  itu  akan  tercapai  kalau  seorang  su  telah  dapat

menghilangkan kesadarannya.  Dia  tidak mengenal lagi  wujud  tubuh
kasarnya dan wujud alam sekitarnya. Namun lebih dari itu sebenarnya.
Menurut  Nicolson,  dalam faham ittihād  hilangnya kesadaran  adalah
permulaan untuk memasuki  tingkat ittihād yang sebenarnya dicapai

dengan adanya kesadaran terhadap dirinya sebagai Tuhan. Keadaan
inilah yang disebut dengan kesinambungan hidup setelah kehancuran
(“abiding after passing away”, al-baqa’ ba’ad al-fana’). Dan hilangnya
kesadaran (fana’) yang merupakan awal untuk memasuki pintu ittihād
itu  adalah  pemberian  Tuhan  kepada  seorang  su .  Sekarang  kalau
memang fana yang merupakan prasyarat untuk mencapai ittihād itu
adalah pemberian Tuhan, maka pemberian itu akan datang sendirinya

setelah  seorang su  dengan kesungguhan dan kesabarannya dalam
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ibadah dalam usaha memberikan jiwa sebagaimana dikemukakan di
atas.

Ungkapan Abu Yazid tentang peristiwa mi’rajnya berikut ini akan
memperjelas  pengertian  ini.  Dia  mengatakan  :Pada  suatu  hari  aku

dinaikkan kehadirat Tuhan dan Iaberkata : Abu Yazid makhluk-Ku ingin
melihat  engkau,  AkuMenjawab :  Kekasih-Ku,  aku  tidak  ingin  melihat
mereka. Tetapijika itulah kehendak-Mu, maka aku tidak berdaya untuk
menentangkehendak-Mu.  Hiasilah aku dengan keesaan-Mu, sehingga
jika makhluk-Mu melihat daku, mereka akan berkata : ‘Telah kami lihat
Engkau. Tetapi yang merasa lihat akan aku tidak ada di sana.’

Rangkaian  ungkapan  Abu  Yazid  ini  merupakan  ilustrasi  proses

terjadinya  ittihād  pada  bagian  awal  ungkapan  itu  melukiskan  alam
ma’rifah dan selanjutnya memasuki alam fana’ ‘an nafs sehingga ia
berada sangat dekat dengan Tuhan dan akhirnya terjadi  perpaduan.
Situasi ittihād ini lebih jelas lagi dalam ungkapannya,

Tuhan berkata : semua mereka kecuali engkau adalah makhluk-
Ku. Ataupun berkata: Aku adalah Engkau, Engkau adalah aku dan aku

adalah  Engkau(Harun  Nasution,  1973:  85).  Selanjutnya  Abu  Yazid
berkata : "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain
Aku, maka sembahlah Aku" 

Secara  lahiriyah,  ungkapan-ungkapan  Abu  Yazid  di  atas  itu
seakan-akan ia mengaku dirinya Tuhan. Akan tetapi  bukan demikian
maksudnya. Di sini Abu Yazid mengucapkan kata “Aku” bukan sebagai
gambaran dari diri Abu Yazid sendiri, tetapi sebagai gambaran Tuhan,

karena Abu Yazid telah bersatu dengan diri  Tuhan. Dengan kata lain
Abu  Yazid  dalam  ittihād  berbicara  dengan  nama  Tuhan.  Atau  lebih
tepat lagi Tuhan “berbicara” melalui lidah Abu Yazid. Dalam hal ini Abu
Yazid menjelaskan : "Sebenarnya Dia berbicara melalui lidahku sedang
aku sendiri dalam keadaan fana ".

Oleh  karena  itu  sebenarnya  Abu  Yazid  tidak  mengaku  dirinya

sebagai  Tuhan.  Kata-kata serupa di  atas  bukan diucapkan oleh  Abu
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Yazidsebagai  kata-katanya  sendiri,  tetapi  kata-kata  itu  diucapkan
dalam keadaan ittihād.

Proses  terjadinya  fana’  hingga  mencapai  ittihad  ayau
menyatudengan wujud Allah digambarkan sebagai berikut:

Pada  awal  mulanya  lenyap  kesadaran  akan  diri  dan  sifat-
sifatperibadinya  lantaran  telah  menghayati  sifat-sifat  Allah;  lalu
lenyapnyakesadaran  akan  penghayatan  terhadap  sifat-sifat  Allah
lantaran  telah  memulai  menyaksikan  keindahan  wajah  Allah;  lalu
lenyapnyakesadaran akan penghayatan terhadap sifat-sifat Allah; lalu
lenyapnyakesadaran  akan  penghayatan  terhadap  sifat-sifat  Allah
lantaran  telahmulai  menyaksikan  keindahan  wajah  Allah;  kemudian

akhirnya lenyapkesadaran akan kefanaannya itu sendiri lantaran telah
merasa leburmenyatu dalam wujud Allah.

Kutipan  di  atas  memperhatikan  bahwa  sebelum  terjadinya
itihadseorang  su  harus  melalui  tiga  tahapan.  Pertama,  lenyapnya
kesadaran akanalam sekelilingnya lantaran seluruh kesadarannya telah
beralih  danterpusat  ke alam batin.  Itulah baqa’  dalam penghayatan

gaib yang dalam tasawuf dinamakan kasyf. Pada tingkat kedua mulai
menyaksikan langsung apa yang mereka yakini  sebagai  zat al-Haqq
(Tuhan). Itulah penghayatan ma’rifatullah. Yang mereka hayati dalam
alam kejiwaan sewaktu fana’.

Salah satu dalil tentang adanya fana’ ini yang sering disitir dalam
kitab-kitab  tasawuf  adalah  rman  Allah  dalam  surah  Yusuf  ayat  31
sebagai berikut:

"Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka,
diundangnyalah  wanita-wanita  itu  dan  disediakannya  bagi  mereka
tempat  duduk,  dan  diberikannya  kepada  masing-masing  mereka
sebuah  pisau  (untuk  memotong  jamuan),  kemudian  dia  berkata
(kepada  Yusuf):  "Keluarlah  (nampakkanlah  dirimu)  kepada  mereka."
Maka  tatkala  wanita-wanita  itu  melihatnya,  mereka  kagum  kepada

(keelokan rupa) nya dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata:
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"Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak
lain hanyalah malaikat yang mulia". (Surat Yusuf/12: 31).

Dalam mengomentari ayat di atas Imam al-Qusyairi berkata: Ini
baru  ketuhanan  seorang  makhluk  tatkala  menyaksikan  keindahan

makhluk  lain.sudah  fana’.  Bayangkan  bagaimana  seorang  su  yang
menghayati terbukanya tabir lalu menyaksikan keindahan wajah Ilahi.
Jadi tidak mengherankan bila dia fana’, tidak sadar akan dirinya dan
akan makhlik sejenisnya (Al-Qusyairi, t.th.: 68). Hanya dengan melihat
wajah Nabi  Yusuf  yang tampan,  mereka telah  terpesona hingga tak
sadar, memotong jari mereka dan tidak merasa sakitnya. Apalagi bagi
sang su  yang terpesona melihat keelokan wajah Tuhannya yang tidak

bisa dilukiskan dengan kata-kata.

B.       Tokoh pengembang Al-Fana’, Al-Baqa’, Al-Ittihad, Al-Hulul
Al-Bustami  atau  dalam beberapa  tulisan  disebut  juga  Bistomi,

Bustomi dan Bastomi sering juga disebut Bayazid. Nama lengkapnya
adalah Abu Yazid Taifur ibn Surusyam. Ia lahir diwilayah Qum di Persia

Barat Laut tahun 188-261 H/804-875 M. 
Al Bustami mempelajari ilmu qh terutama mazhab Hana  lalu

kemudian mendalami  tasawuf.  Sebagian besar kehidupan “su ” dan
“abid”nya dilaluinya di Biston. Ia selalu mendapat tekanan dari para
ulama Mutakallimin (Teolog) serta Penduduk di kota kelahirannya yang
tidak mengizinkan ia  tinggal  menyebabkan ia  terusir  dari  negerinya

sampai akhirnya wafat pada tahun 261 H bertepatan dengan tahun
875 M. Al-Bustami tidak meninggalkan karangan atau tulisan tetapi ia
terkenal  lantaran  ucapan-ucapannya.  Terkadang  ungkapannya
dipandang sebagai  al-syathahat atau  ungkapan ketuhanan misalnya
ungkapannya  :  “Maha  suci  Aku,  Maha  suci  Aku,  betapa  besar

keagungan-Ku”.
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 aliran su  yang terpesona dengan keadaan-keadaan fana’ sering
mengucapkan  kata-kata  yang  ganjil  yang  terkenal  dengan  nama
syathahat, yaitu ucapan-ucapan ganjil  yang dikeluarkan seorang su
ketika  ia  berada  digerbang  ittihad,  Mereka  menumbuhkan  konsep-

konsep manusia melebur dengan Allah yang disebut ittihad ataupun
hulul  dan  ciri-ciri  aliran  ini  cenderung  meta sis.  Diantara  su  yang
berpendapat bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan adalah Abu
Yazid al-Bustami yang sekaligus dipandang sebagai pembawa faham
al-Fana’, al-Baqa’, dan al-ittihad.2[12]

Dalam sejarah tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami disebut sebagai su
yang  pertama  kali  memperkenalkan  faham  fana dan  baqa.  Nama

kecilnya adalah Thaifur. Nama beliau sangat istimewa dalam hati kaum
su  seluruhnya.Ketika Abu Yazid telah  fana dan mencapai  baqa maka
dari mulutnya keluarlah kata-kata yang ganjil, yang jika tidak hati-hati
memahami akan menimbulkan kesan seolah-olah Abu Yazid mengaku
dirinya sebagai tuhan padahal sesungguhnya ia tetap manuisia  biasa,
yaitu  manusia  yang mengalami  pengalaman  bathin  bersatu  dengan

tuhan. Diantara ucapan ganjilnya ialah: “tidak ada tuhan melainkan

saya”.  Sembahlah  saya,  amat  sucilah  saya,  alngkah  besarnya

kuasaku”. Selanjutnya Abu Yazid Mengatakan “Tidak ada tuhan selain

aku, maka sembahlah aku, Maha Suci Aku, Maha Besar Aku.”     
 Selanjutnya diceritakan bahwa:  seseorang lewat  dirumah Abu

yazid dan mengetuk pintu. Abu Yazid bertanya:”  siapa yang engkau
cari?” Jawabnya:”Abu Yazid.” Lalu Abu Yazid mengatakan: “pergilah”.

Dirumah  i  ni  tidak  ada  kecuali  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dan  Maha
Tinggi.”Ucapan yang keluar dari mulut abu yazid itu, bukanlah kata-
katanya sendiri  tetapi  kata-kata itu  diucapkannya melalui  diri  tuhan
dalam  Ittihad yang  dicapainya  dengan  tuhan.  Dengan  demikian
sebenarnya Abu Yazid tidak mengaku dirinya sebagai  tuhan, namun
meleburkan dirinya dalam dzat-NYA.

2
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B.     HULUL

1.      Pengertian Hulul
Kata al-hulul  adalah bentuk masdar  dari kata kerja  halla yang

berarti  tinggal  atau  berdiam  diri.  Secara  terminologis  kata  al-hulul
diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk
atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata halla yang berarti
menempati  suatu  tempat  (halla  bi  al-makani).  Jadi  pengertian  hulul
secara bahasa adalah menempati suatu tempat.

Secara  har ah  hulul  berarti  Tuhan  mengambil  tempat  dalam
tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan
sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nasr
al-Tusi  dalam al-Luma’  sebagaimana  dikutip  Harun  Nasution,  adalah
paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia
tertentu untuk mengambil  tempat di dalamnya setelah kemanusiaan

yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Di dalam teks Arab pernyataan
tersebut berbunyi: “Sesungguhnya Allah memilih jasad-jasad (tertentu)
dan  me-nempatinya  dengan  makna  ketuhanan  (setelah)
menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan”.

Menurut  Al-Hamdany  (Sanggahan  Terhadap  Tasawuf  dan  Ahli
Su .  1969,  Hal  :  19)  menyebutkan  bahwa,  hulul  merupakan
kepercayaan manusia bahwa Allah bersemayam ditubuh salah seorang

yang kiranya bersedia untuk ditempati, karena kemurnian jiwanya dan
kesulitan ruhnya.

Dalam  su stik-mistis,  orang  yang  mengalami  hulul  akan
mengeluarkan  gumaman-gumaman  syatahat  (kata-kata  aneh)  yang
menurut  para  mistikus  disebabkan  oleh  rasa  cinta  yang  melimpah.
Para su  yang sepaham dengan ini menyatakan gumaman itu bukan
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berasal dari Zat Allah namun keluar dari roh Allah (an-nasut-Nya) yang
sedang mengambil tempat dalam diri manusia.

Hulul  atau  juga  sering  disebut  "peleburan  antara  Tuhan  dan
manusia" adalah paham yang dipopulerkan Mansur al-Hallaj. Paham ini

menyatakan  bahwa  seorang  su  dalam  keadaan  tertentu,  dapat
melebur  dengan  Allah.  Dalam hal  ini,  aspek  an-nasut  Allah  bersatu
dengan aspek al-lahut manusia. Al-Lahut merupakan aspek Ketuhanan
sedangkan  An-Nasut  adalah  aspek  kemanusiaan.  Sehingga  dalam
paham ini, manusia maupun Tuhan memiliki dua aspek tersebut dalam
diri masing-masing.

2.      Biogra  Singkat Mansur Al-Hallaj
Nama  lengkap  Al-Hallaj  adalah  Abu  Al-Mughist  Al-Husain  bin

Manshur bin Muhammad Al-Baidhawi. Ia lahir pada tahun 244 H/855 M
di Baida, sebuah kota kecil di  wilayah Persia.  Pada usia 16 tahun ia
belajar pada seorang su  terkenal yaitu Sahl bin Abdullah At-Tusturi di
Ahwaz. 2 tahun kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada ‘Amr

Al-Makki yang juga seorang su . Pada tahun 878 M ia masuk ke kota
Baghdad dan belajar kepada Al Junaid.

Melalui pengembaraannyaa ke berbagai wiayah Islam, Al Hallaj
mendapatkan  banyak  pengikut.  Ia  kembali  lagi  ke  Baghdad  pada
tahun 909 M. Pengikutnyapun bertambah banyak.

,  namun  4  tahun  kemudian  ia  kembali  tertangkap.  Setelah  8
tahun menjalani masa hukuman, Al Hallaj dihukum gantung. Ia wafat

pada  tahun  922  M.  Namun,  ajarannya  masih  tetap  berkembang.
Pengikutnya menamakan diri ‘Hallajiyah’. Setelah 1 abad kematiannya
pengikutnya di Baghdad mencapai 4000 orang.
                                                                                                                  
          

3.      Ajaran Hulul
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Menurut al-Hallaj manusia mempunyai sifat dasar yang ganda,
yaitu sifat ketuhannan atau lahut dan sifat kemanusiaan atau nasut.
Demikian  juga  halnya  tuhan  memiliki  sifat  ganda,  yaitu  sifat-sifat
Ilahiyat dan lahut dan sifat  Insaniyah atau nasut.  Apabila seseorang

telah  dapat  menghilangkan  sifat-sifat  kemanusiaannya  dan
mengembangkan sifat-sifat Ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan
mengambil  tempat  dalam  dirinya  dan  terjadilah  kesatuan  manusia
dengan Tuhan dan inilah yang dimaksud dengan hulul.

Teori lahut dan nasut ini, beangkat dari pemahamannya tentang
proses kejadian manusia. Al-Hallaj berpendapat bahwa Adam sebagai
manusia pertama diciptakan Tuhan sebagai copy dari diri-Nya – shurah

minn nafsih – dengan segenap sifat dan kebesarannya, 
Al Hallaj berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat sifat-

sifat ketuhanan yang didasrkan pada Q.S.  Al Baqoroh:34.
“Dan Ingatlah ketika Kami ber rman kepada  malaikat, ‘Sujudlah

kamu kepada Adam!’ Maka merekapun sujud, kecuali iblis. Ia menolak

dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang ka r.”

Menurut pemahamannya, adanya perintah  Allah agar  malaikat
sujud kepada Adam itu adalah karena Allah telah menjelma dalam diri
Adam sehingga ia harus disembah sebagaimana meyembah Allah. Ia
berpendapat  demikian  karena  sebelum  menjadikan  makhluk,  tuhan
melihat Dzat-Nya. Ia pun cinta kepada Dzat-Nya dan cinta inilah yang
menjadi sebab wujud. Ia mengeluarkan sesuatu dai tiada dalam bentuk
copy  diri-Nya  yang  memiliki  segala  sifat  dan  nama.  Adam  adalah

bentuk copy tersebut. Pada diri Adam lah Allah Swt muncul.
Al hallaj memperlihatkan bahwa tuhan memiliki dua sifat dasar,

sifat ketuhanan-Nya (lahut) dan sifat kemanusiaan (nasut). Jika nasut
Allah mengandung tabiat  seperti  manusia  yang terdiri  atas  roh dan
jasad,  lahut  tidak  dapat  bersatu  dengan  manusia,  kecuali  dengan
menempati tubuh setelah kemanusiaannya hilang. Seperti yang terjadi

pada diri Isa.

80



Persatuan  tuhan  dengan  manusia  dapat  terjadi  dengan
mengambil bentuk hulul.  Agar bersatu, manusia harus meninggalkan
sifat-sifat kemanusiaannya. Setelah kemanusiaannya hiang dan hanya
tinggal  sifat  ketuhanan,  saat  itulah  tuhan dapat  mengambi  tempat

dalam dirinya dan ketika itu roh tuhan dan roh manusia bersatu dalam
tubuh manusia.

Dari ungkapan di atas, terlihat bahwa wujud manusia tetap ada
dan  sama  sekali  tidak  hancur  atau  sirna.  Dengan  demikian,
nampaknya  paham  hulul  ini  bersifat  guratif,  bukan  riel  karena
berlangsung dalam kesadaran psikis dalam kondisi fana dalam iradat
Allah. Manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan citra-Nya, maka makna

perpaduan itu adalah munculnya citra Tuhan ke dalam citraNya yang
ada  dalam  diri  manusia,  bukan  hubungan  manusia  dengan  Tuhan
secara riel.  Oleh karena itu, ucapan ana al-haqq yang meluncur dari
lidah  al-Halaj,  bukanlah  ia  maksudkan  sebagai  pernyataan  bahwa
dirinya  adalah  Tuhan.  Sebab,  yang  mengucapkan  kalimat  itu  pada
hakikatnya adalah Tuhan juga tetapi melalui  lidah al-Hallaj.  Al  Hallaj

sebenarnya tidak mengakui dirinya tuhan dan tidak juga sama dengan
tuhan. Ia mengatakan:

“Barang siapa yang mengira bahwa ketuhanan berpadu jadi satu
dengan  kemanusiaan  ataupun  kemanusiaan  berpadu  dengan
ketuhanan,  maka  ka rlah  ia.  Sebab  Allah  Swt.  Mandiri  dalam  Dzat
maupun  sifat-Nya  dari  dzat  dan  sifat  makhluk.  Ia  tidak  sekali  kan
menyerupai  makhluk-Nya  dan  mereka  pun  tidak  sekali-kali

menyerupai-Nya. 

C.      Pandangan Al-qur’an terhadap Al-Fana’, Al-Baqa’, Al-Ittihad,
Al-Hulul

Fana dan Baqa merupakan jalan menuju  Tuhan,  hal  ini  sejalan

dengan rman Allah surat Al-kah  ayat 110 yang berbunyi:
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ججو ر احد ف ك  م إل  وحى إل أن إل م  ث  إن أن بشر 
ب أحدا ة  شر بع ل   يع   ب ف ء  لق

Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu,

yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu

adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan

Tuhannya,  Maka  hendaklah  ia  mengerjakan  amal  yang  saleh  dan

janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada

Tuhannya".”( Q. S. Al-Kah ,: 110).

 Paham  ittihad dan  hulul ini juga dapat dipahami dari keadaan
ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Musa berkata: “Ya Tuhan, bagai

mana  supaya  aku  sampai  kepada-Mu?”  Tuhan  ber rman:  Tinggalah

dirimu  (lenyapkanlah  dirimu)  baru  kamu  kemari  (bersatu).    Ayat
tersebut memberi petunjuk bahwa Allah swt. telah memberi peluang
kepada manusia untuk bersatu dengan Tuhan secara  rohaniyah  atau
bathiniyah,  yang  caranya  antara  lain  dengan  beramal  shaleh,  dan
beribadat  semata-mata  karena  Allah,  menghilangkan  sifat-sifat  dan

akhlak buruk  (Fana), meninggalkan dosa dan maksiat, dan kemudian
menghiasi  diri  dengan  sifat-sifat  Allah,  yang  kemudian  ini  tercakup
dalam konsep Fana dan Baqa, hal ini juga dapat dipahami dari isyarat
ayat di bawah ini:

كرا  ا ب ذ ال  قى   ي ف   ك  
“  Semua yang ada  di  bumi  itu  akan  binasa.  Dan tetap  kekal  Dzat

Tuhanmu  yang  mempunyai  kebesaran  dan  kemuliaan.”  (Q.S.  Al-

Rahman: 26-27).

Surat-surat  ini  merupakan  bukti  secara  tidak  langsung  dari
kepedulian Allah dengan bentuk kesu an umatnya.
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Dalam  pandangan  ulama’  lain,  seperti  ibnu  taimiyyah,  ia
menentang paham hulul dan ittihad, yang terjadi  pada waktu fana’,
pada  waktu  lenyap  dan  hanyut  dalam  keadaan  tidak  sadar  diri,
disebabkan cinta pada Allah, sebagaimana golongan yang menamakan

dirinya ahli hakikat, dalam islam hal demikian dianggap kufur.

                                       

Aliran-Aliran Tasawuf dan Tarekat
Ada 3 aliran tasawuf diantaranya :

1.    Aliran tasawuf Falsa
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-Tasawuf Falsa  adalah aliran yang ajaran-ajarannya memadukan
antara  visi  mistik  (ghaib)  dan  visi  rasional  (akal).  tasawuf  yang
menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf model ini
menggunakan  bahan-bahan  kajian  atau  pikiran  dari  para  lsof,baik

menyangkut tentang tuhan, manusia, dan sebaginya.

-Tokoh aliran tasawuf Falsa :

- Ibn Khaldun
-  Al jilli:   Ajaran tasawuf al jilli  yang terpenting adalah paham

insan kamil (manusia sempurna) menurut al-Jilli insane kamiul adalah
nuskhah atau copy tuhan, seperti yang disebutkan dalam hadits yang
artinya:  “Allah  menciptakan  adam  dalam  bentuk  yang  maharman”

Hadits lain Artinya: “Allah menciptakaan adam dalam bentuk dirinya”.
-  Al-Hallaj:  Al-Hallaj  menggunakan  paham  hulul  .  hulul

merupakan salah satu konsep  didalam tasawuf falsa  yang menyakini
terjadnya  kesatuan  antara  Khaliq  dengan  makhluk.  Kata  hulul
diimplikasikan kepada bersemnyngnya sifat-sifat ke-tuhanan kedalam
diri manusia.

- Ibn ‘Arbi: Ajaran pertama dari  Ibn ‘Arabi adalah wahdatul wujud

(kesatuan wujud). Isi dari wahdatul wujud yakni “ wujud semua yang
ada hanya satu dan wujud makhluk pada hakekatnya adalah  wujud
khaliq. 

2.    Aliran Tasawuf Amali

Tasawuf  amali  adalah  aliran  tasawuf  ini  lebih  menekankan
pembinaan moral dalam upaya mendekatan diri kepada tuhan untuk
mencapai  hubungan  yang  dekat  dengan  tuhan  melalui  amaliyah
sya’riat. Tasawuf amali berkonotasikan tarekat. 

Tokoh Aliran Tasawuf Amali
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Syech  Abdul  Qadir  Al  jailani(  470H/1077M-561H/1166M),  dia
adalah orang pertama yang mendirikan  madrasah ini  dalam bentuk
tariqah. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad Al-Rifa’i(w.578H/1106M),
Imam Abu Hasan Al-Shadhili,  dan imam Baha’ al-Din Muhammad al-

Naqshabandi (717-791M).

3.    Aliran tasawuf sunni(tasawuf Akhlaki)

Tasawuf  akhlaki  adalah  membersihkan  tingkah  laku,  tasawuf
akhlaki  gabungan  antara  ilmu  tasawuf  dan  ilmu  akhlak.  Tasawuf
akhlaki biasa disebut dengan istilah tasawuf sunni. Tasawuf model ini
berusaha untuk mewujudkan akhlak mulia dalam diri si su , sekaligus
menghindarkan  diri  dari  akhlak  mazmumah  (tercela).Dan  tasawuf
sunni juga memiliki pengertian yaitu bentuk tasawuf yang memagari
dirinya dengan al-Qur’an dan al-hadits secara ketat, serta mengaitkan

ahwal(keadaan)  dan  Maqomat  )tngkatan  rohaniah)  mereka  kepada
kedua  sumber  tersebut.Dalam ilmu  tasawuf  akhlaki  dikenal  dengan
sebutan  takhali(pengosongan  diri  dari  sifat-sifat  tercela),
tahali(menghiasi  diri  dengan  sifat-siat  terpuji),  dan  tajalli
(terungkapnya nur Ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu
melihat cahaya ketuhanan). 

Tokoh Aliran tasawuf Sunni( tasawuf akhlaki) :             

a.      Al-Qusyairi

Al-Qusyairi  adalah  seorang  tokoh  su  ulama  abad  V  Hijriyah.

Kedudukannya  demikian  penting  karyanya  banyak  dipakai  sebagai
rujukan paa su , seperti: al-Risalah al-Qusyairiyah,.

b.      AL-Harawi
c.       Al-Ghazali
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d.      Hasan Al Basri

Aliran-Aliran Tarekat

PENGERTIAN TAREKAT
Asal  kata  “Tarekat”  dalam  bahasa  arab  ialah  thariqah  yang

berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Tarekat adalah
jalan yang ditempuh para su .

Sementara menurut Harun Nasution, Tarekat berasal dari  kata
Thariqah yaitu  jalan  yang  harus  ditempuh  oleh  seorang  calon  su
dengan tujuan  dekat kepada Allah melalui  perantara  mursyid  (guru
wali), dan wirid dan amaliyah lain. Tariqah kemudian mengandung arti
organisasi (Tarekat). tiap tariqat mempunyai syekh, upacara ritual, dan

bentuk dzikir sendiri. 
Dalil tentang tarekat:
Dalil dari al qur’an:

1. ه ل ف أ ل   با  ما  با إ ن  لذ إ 
“sesungguhnya  orang-orang  yang  berbaiat  (janji  setia)
kepadamu  adalah  orang-orang  yang  berbaiat  kepada  Allah
(QS. Al Fath: 10).

2. ين لم ل لمع  ا وإ  ه سب ه ا ل و في ا ن  لذ  و
“orang-orang yang berjihad (berjuang) dalam jalan kita, maka
kami  akan  memberi  petunjuk  terhadap  jalan-jalanku,
sesungguhnya  Allah  bersama  orang-orang  yang  berbuat
baik” (QS. Al Ankabut: 69).

3. ا اء غ ا  سقي قة  ر ل ى  قا  س وأل 
“dan  jika  sekiranya  mereka  beristiqomah  dalam  tarekat
(jalan),  niscaya  kami  akan  memberikan  minum  air  yang
segar” (QS. Al Jin: 16).

86



     ALIRAN-ALIRAN MU’TABAROH

1.      Tarekat Qadiriyah

Qadiriyah  adalah  nama  tarekat  yang  diambil  dari  nama
pendirinya Syekh Abd Al-Qadir Jailani, yang terkenal dengan sebutan

‘Abd Qadir Al-Jailani (1077-1166) atau quthb al-awliya’. Praktik Tarekat
Qadariyah adalah dzikir (terutama melantunkan Asma’ Allah berulang-
ulang). Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tingkatan penekanan
dan intensitas. Ada dzikir yang terdiri atas satu, dua, tiga, dan empat.
Dzikir  dengan  satu  gerakan  dilaksanakan  dengan  mengulang-ulang
asma’ Allah melalui  tarikan nafas panjang yang kuat,  seakan dihela

dari  tempat  yang  tinggi,  diikuti  penekanan  dari  jantung  dan
tenggorokan, kemudian dihentikan sehingga nafas kembali normal. Hal
ini harus diulang secara konsisten untuk waktu yang lama.

2.      Tarekat Syadziliyah

Tarekat  Syadziliyah  tak  dapat  dilepaskan  hubungannya  dengan
pendirinya, yakni  Abu Al-Hasan Asy-Syadzili (1196-1258). Selanjutnya,
nama  tarekat  ini  dinisbatkan  kepada  namanya  Syadziliyah  yang

mempunyai  ciri  khusus  yang  berbeda  dengan  tarekat-tarekat  yang
lainnya. Syadziliyah menyebarluas di sebagian besar Dunia Muslim. Ia
diwakili  di  Afrika  Utara  terutama  oleh  cabang-cabang  Fasiyah  dan
Darqawiyah.

3.      Tarekat Naqsabandiyah

Tarekat Naqsabandiyah, yang didirikan oleh Muhammad Bahruddin An-

Naqsabandi  Al-Awisi  Al-Bukhari  yang  wafat  pada  tahun  1389  M  di
Turkistan. Tarekat Naqsabandiyah mempunyai dampak dan pengaruh
besar kepada masyarakat muslim diberbagai  wilayah yang berbeda-
beda. Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia tengah, kemudian meluas
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ke  Turki,  Suriah,  Afganistan,  dan  India.  Dalam  perkembangannya,
tarekat ini menyebar ke Anatolia (Turki) kemudian meluas ke India dan
Indonesia  dengan  berbagai  nama  baru  yang  disesuaikan  dengan
pendirinya di  daerah tersebut, seperti  tarekat khalidiyah, Muradiyah,

Mujadidiyah, dan Ahsaniyah.

Ciri  menonjol  tarekat  Naqsabandiyah  adalah:  pertama,  mengikuti
syariat secara ketat, Keseriusan dalam beribadahyang menyebabkan

penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai dzikir dalam
hati. Kedua, upaya yang serius dalam mempengaruhi kehidupan dan
pemikiran golongan penguasa serta mendekati negara pada agama.
Berbeda  dengan  tarekat  yang  lainnya,  tarekat  ini  tidak  menganut
kebijakan isolasi dari dalam menghadapi pemerintahan yang sedang
berkuasa  saat  itu.  Sebaliknya,  ia  melancarkan  konformasi  dengan
berbagai kekuatan politik agar mengubah pandangan mereka.

4.      Tarekat Yasa yah dan Khawajagawiyah

Tarekat Yasa yah didirikan oleh Ahmad Al-Yasa  (w. 562 H/ 1169 M)
dan disusul oleh tarekat khawajagawiyah yang disponsori oleh Abd Al-
Khaliq Al-Ghuzdawani (w. 617 H/ 1220 M) kedua tarekat ini menganut
paham  tasawuf  Abu  Yazid  Al-Bustami  dan  dilanjutkan  oleh  Abu  Al-
Farmadhi  dan  Yusuf  bin  Ayyub  Al-Hamadani.  Tarekat  Yasi yah

berkembang ke berbagai daerah, antara lain ke Turki. Di sana, tarekat
ini berganti nama dengan tarekat Bektashiya yang diidentikkan kepada
pendirinya  Muhammad  ‘Ata’  bin  Ibrahim  Hajji  Bektasy.  Tarekat  ini
sangat populer dan pernah memegang peranan penting di turki yang
dikenal  dengan  Korp  Jenissari  yang  diorganisasi  oleh  Murad  I  pada
masa Turki Utsmani.

5.      Tarekat Khalwatiyah
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Tarekat ini didirikan oleh Umar Al-Khalwati (w. 1397 M) dan merupakan
salah satu tarekat yang berkembang di berbagai negeri, seperti Turki,
Syiria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Di Mesir, Tarekat Khalwatiyah didirikan
oleh  Ibrahim Gulsheini  (w.  940  H/  1534  M)  yang  kemudian  terbagi

kepada  beberapa  cabang,  antara  lain  tarekat  Sammaniyah yang
didirikan  oleh  Muhammad  bin  Abd  Karim  As-Samani  (1718-1775).
Tarekat  ini  dikenal  juga  dengan  nama  tarekat  Hafniyah.  Tarekat
Khalwatiyah pertama kali  muncul di turki didirikan oleh Amir Sultan.
Dari rumpunan mesopotamia yang berpusat di Irak, paham tarekatnya
bersumber  dari  Abu  Al-Qasim  Al-Junaidi  yang  melahirkan  berbagai
tarekat dari berbagai garis silsilah. Akan tetapi, yang terkenal adalah

tarekat  Suhrawardiyah  yang  didirikan  oleh  Abu  Hafs  As-Suhrawardi
pada tahun 632 H. Tarekat Kubrawiyah yang didirikan oleh Najmuddin
Kubra, dan tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh jalaluddin Ar-Rumi.
Tiap-tiap  tarekat  ini  kemudian  kemudian  menumbuhkan  berpuluh-
puluh  cabang  dengan  berbagai  nama  baru  sesuai  dengan  nama
pendirinya di  mana ia tumbuh dan tersebar ke seluruh dunia islam.

Akan tetapi, tarekat Kubrawiyah terutama sangat berkembang di India,
sedangkan Maulawiyah tumbuh subur di kawasan Turki.

6.      Tarekat Syatariyah

Tarekat ini didirikan oleh Abdullah bin Syatar dari  india beliau wafat
pada  tahun  1485  M.  tarekat  ini  dikembangkan  pertama  kali  di
Indonesia oleh Abdurrauf Singkel di aceh yang kemudian menyebar ke
jawa barat oleh Abdul Muhyi, salah seorang murid Abdurrauf. Dari jawa

barat, tarekat ini menyebar ke jawa tengah dan jawa timur. Tarekat ini
tidak mementingkan syari’at  termasuk kewajiban shalat  lima  waktu,
tetapi  mementingkan  shalat  permanen  (Shalat  da’im).  Barang  kali
inilah salah satu faktor  yang menarik  minat  kaum abangan di  jawa
untuk memasuki tarekat ini di samping untuk memperoleh kesaktian.
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Adapun dasar tarekat ini adalah martabat tujuh yang sebenarnya tidak
begitu erat hubungannya dengan praktik ritualnya.

7.      Tarekat Rifa’iyah

Tarekat ini didirikan oleh Ahmad bin Ali Ar-Rifa’i (1106-1182). Tarekat

su  suni ini memainkan peran penting dalam pelembagaan su sme.
Kemungkinan besar, hingga abad ke-15, Rifa’iyah merupakan tarekat
su  pertama  yang  paling  tersebar  luas.  Setelah  itu,  popularitas
Rifa’iyah berlanjut di Dunia Arab. Di sana pada abad ke-19 dan awal
abad  ke-20,  tarekat  ini  memiliki  jumplah  tekke terbesar.  Sejak  itu,
tarekat ini  mengalami kemunduran hingga belakangan ini.  Meskipun

terdapat di tempat-tempat lain, tarekat ini paling signi kan berada di
Turki,  Eropa Tenggara, Mesir, Palestina,  suriah, dan Irak, dan sedang
muncul di  Amerika Serikat.  Dari segala praktik kaum rifa’iyah, dzikir
mereka yang khas patut dicatat. Karena inilah, mereka mereka disebut
“Darwis  melolong”.  Sebelumnya,  sebagian  kaum  Rifa’iyah  terkenal
karena  mengikutkan  praktik  upacara  seperti  menusuk  kulit  dengan
pedang dan makan kaca. 

8.      Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah

Tarekat  ini  merupakan  gabungan  dari  dua  ajaran  tarekat,  yaitu
Qadariyah  dan  Naqsabandiyah.  Hanya  saja,  menurut  martin  van
Bruinessen,  gabungan dari dua tarekat ini  menjadi  tarekat baru dan
berdiri  sendiri,  bukan  merupakan  penggabungan  dari  dua  tarekat
berbeda  yang  diamalkan  bersama-sama.  Tarekat  ini  didirikan  oleh

Ahmad Khatib Sambas yang bermukim dan mengajar di mekah pada
pertengahan  abad  ke-19.  Tarekat  ini  merupakan  yang  paling
berpengaruh dan tersebar secara meluas di jawa saat ini.

9.      Tarekat Sammaniyah
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Tarekat  ini  didirikan  oleh  Muhammad bin  ‘Abdul  Al-Karim  Al-Madani
Asy-Sya ’i  As-Samman  (1130-1189/1718-1775).  Sammaniyah  adalah
tarekat  yang pertama mendapat pengikut  massal  di  Nusantara.  Hal
menarik  dari  tarekat  ini  yang  menjadi  ciri  khasnya  adalah  corak

wahdat  al-wujud  yang  dianut  dan  syathahat  yang  terucap  olehnya
tidak bertentangan dengan syari’at.  Dalam kitab  Manaqib Syekh Al-

Waliy Asyahir sendiri  jelas disebutkan bahwa Syekh Samman adalah
seorang su  yang telah menggabungkan antara syari’at dan tarekat.

10.  Tarekat Tijaniyah

Tarekat Tijaniyah didirikan oleh syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani

(1150-1230 H/ 1737-1815 M) yang lahir di ‘Ain Madi, Aljazair selatan,
dan meninggal di Fez, Maroko, dalam usia 80 tahun. At-tijani diyakini
oleh pengikutnya sebagai wali  agung yang memiliki derajat tertinggi
dan memiliki  banyak keramat karena didukung oleh faktor geologis,
tradisi  keluarga,  dan  proses  penempaan  dirinya.  Bentuk  amalan
tarekat Tijaniyah terdiri  dari dua jenis. Pertama, wirid wajibah, yakni
wirid-wirid  yang  wajib  diamalkan  oleh  setiap  murid  Tijaniyah,  tidak

boleh tidak, dan yang memiliki ketentuan pengalaman dan waktu serta
menjadi  ukuran  sah  atau  tidaknya  menjadi  murid  Tijaniyah.  Kedua,
wirid  ikhtiyariyah,  yakni  wirid  yang  tidak  mempunyai  ketentuan
kewajiban  untuk  diamalkan  dan  tidak  menjadi  ukuran  sah  atau
tidaknya menjadi murid Tijaniyah.

11.  Tarekat Chistiyah

Chistiyah  adalah salah satu tarekat su  utama di  Asia Selatan. Asal
usul tarekat ini dapat dilacak hingga abd ke-3 Hijriyah. Di kota Chis –
dari  kata  ini  tarekat  itu  menamakan  dirinya  –  yang  dalam  wilayah
afganistan modern terletak beberapa kilometer di timur Harrat. Tarekat
ini menyebar keseluruh kawasan yang kini merupakan wilayah India,
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Pakistan, dan Banglades. Namun, tarekat ini hanya terkenal di India.
Pendiri tarekat ini di India adalah Khwajah Mu’in Ad-din Hasan, yang
lebih populer dengan panggilan Mu’in Ad-din Chisti.

12.  Tarekat Mawlawiyah

Nama Mawlawiyah berasal dari kata “Maulana” (guru kami), yaitu gelar
yang  diberikan  murid-muridnya  kepada  Muhammad  Jalal  Ad-Din  Ar-
Rumi.oleh  karena  itu  Rumi  adalah  pendiri  tarekat  ini  yang didirikan
sekitar  15  tahun  terahir  hidup  Rumi.  Walaupun  tidak  terlalu  besar
dibandingkan, misalnya Naqsyabandi, tarekat ini masih bertahan hidup
hingga  ahir-ahir  ini.  Salah  satu  mursyid  dan  sekaligus  wakil  yang

terkenal  secara  internasional  dari  tarekat  ini  adalah  Syekh  Al-Kabir
Helminski yang bermarkas di California, Amerika Serikat.

13.  Tarekat Ni’matullahi

Tarekat  Ni’matullahi  adalah  suatu  madzhab  su  persia  yang  segera
setelah  berdirinya  dan  mulai  berjaya  abad  ke-8-14  mengalihkan
loyalitasnya  kepada  syi’i  Islam.  Tarekat  ini  didirikan  oleh  syekh
Ni’matullah wali (lahir sekitar 1329), seorang tokoh terkemuka dalam

tarekat ma’ru yah. Tarekat ini secara khusu menekankan pengabdian
(khidmat)  dalam  pondok  su  itu  sendiri.  Pengabdian  ini  dilakukan
sesuai  kode  etik  (adab)  yang  sangat  tua  dan  dijabarkan  secara
terperinci.

14.  Tarekat Sanusiah

Tarekat  sanusiah  yang  menyebar  luas  dan  berpengaruh  di  wilayah

Afrika  Utara,  terutama  Libia,  termasuk  tarekat  yang  belum  lama
didirikan, pada paruh pertama abad ke-19. Tarekat ini  didirikan oleh
Sayyid  Muhammad  bin  ‘Ali  As-Sanusi  yang  bisa  dipanggil  dengan
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“sanusi Agung” (Lahir- menurut satu versi- 22 desember 1787). Dalam
tarekat ini, dzikir bisa dilakukan bersama-sama atau sendirian. 

Menurut  Jatman  atau  Jam'iyyah  Ahli  Thariqah  al-Mu'tabarah  An-
Nahdliyah, terdapat 44 thariqah yang mu'tabarah, yaitu:

1. Naqsyabandiyah

2. Qadiriyah

3. Syadziliyah

4. Umariyyah

5. Rifa'iyyah

6. Dasuqiyyah

7. Ahmadiyyah

8. Akbariyyah

9. Kubrowardiyyah

10. Maulawiyah

11. Khalwatiyah

12. Suhrowardiyyah

13. Bakdasyiyyah

14. Jalwatiyyah

15. Sa'diyyah

16. Rumiyyah
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17. Sya'baniyyah

18. Justiyyah

19. Hamzawiyyah

20. Kalsyaniyyah

21. Usysyaqiiyah

22. Bairumiyyah

23. Bakriyyah

24. Idurusiyyah

25. Alawiyyah

26. Usmaniyyah

27. Zainiyyah

28. Abbasiyah

29. Isawiyyah 

30. Haddadiyyah

31. Buhuriyyah

32. Syathoriyyah

33. Kolidiyah

34. Bayuniyyah

35. Uwaisiyyah
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36. Malamiyyah

37. Idrisiyyah

38. Sunbuliyyah

39. Mathbuliyyah

40. Akabirul Auliyah

41. Tijaniyah

42. Samaniyah 

43. Ghaibiyyah

44. Ghuzaliyyah

D.    ALIRAN-ALIRAN GHOIRU MU’TABAROH :  

1.      Tarekat Akmaliyah (Haqmiyah). 

2.      Tarekat Shiddiqiyah.

3.   Tarekat Wahidiyah.
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Tokoh-tokoh Ilmu Tasawuf klasik :

Tokoh-tokoh  ilmu  tasawuf  yang  tersohor  pada  zaman  dahulu
adalah :

1. Ibn Athaillah as Sakandary

Nama  lengkapnya  Ahmad  ibn  Muhammad  Ibn  Athaillah  as
Sakandary (w. 1350M), dikenal seorang Su  sekaligus muhadits yang
menjadi faqih dalam madzhab Maliki serta tokoh ketiga dalam tarikat
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al  Syadzili.  Penguasaannya  akan  hadits  dan  qih  membuat  ajaran-
ajaran tasawufnya memiliki landasan nas dan akar syariat yang kuat.
Karya-karyanya  amat  menyentuh  dan  diminati  semua  kalangan,
diantaranya  Al  Hikam,  kitab  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan

kesadaran  spiritual  di  kalangan  murid-murid  tasawuf.  Kitab  lainnya,
Miftah Falah Wa Wishbah Al  Arwah (Kunci  Kemenangan dan Cahaya
Spiritual),  isinya mengenai dzikir,  Kitab al Tanwir Fi Ishqat al Tadhbir
(Cahaya Pencerahan dan Petunjuk Diri Sendiri), yang disebut terakhir
berisi tentang metode madzhab Syadzili dalam menerapkan nilai Su ,
dan ada  lagi  kitab  tentang guru-guru pertama tarekat  Syadziliyah  -
Kitab Lathaif Fi Manaqib Abil Abbas al Mursi wa Syaikhibi Abil Hasan.

2. Al Muhasibi

Nama lengkapnya Abu Abdullah Haris Ibn Asad (w. 857). Lahir di
Basrah.  Nama  "Al  Muhasibi"  mengandung  pengertian  "Orang  yang
telah menuangkan karya mengenai kesadarannya". Pada mulanya ia

tokoh  muktazilah  dan  membela  ajaran  rasionalisme  muktazilah.
Namun belakangan  dia  meninggalkannya  dan  beralih  kepada  dunia
su sme dimana dia memadukan antara lsafat dan teologi. Sebagai
guru Al Junaed, Al Muhasibi adalah tokoh intelektual yang merupakan
moyang dari Al Syadzili. Al Muhasibi menulis sebuah karya "Ri'ayah Li
Huquq Allah", sebuah karya mengenai praktek kehidupan spiritual.

3. Abdul Qadir Al Jilani (1077-1166) 

Beliau  adalah seorang Su  yang sangat  tekenal  dalam agama
Islam. Ia adalah pendiri tharikat Qadiriyyah, lahir di Desa Jilan, Persia,
tetapi  meninggal  di  Baghdad  Irak. Abdul  Qadir  mulai  menggunakan
dakwah  Islam  setelah  berusia  50  tahun.  Dia  mendirikan  sebuah
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tharikat  dengan  namanya sendiri.  Syeikh  Abdul  Qadir  disebut-sebut
sebagai Quthb (poros spiritual)  pada zamannya, dan bahkan disebut
sebagai  Ghauts  Al  Azham  (pemberi  pertolongan  terbesar),  sebutan
tersebut tidak bisa diragukan karena janjinya untuk memperkenalkan

prinsip-prinsip spiritual yang penuh kegaiban. Buku karangannya yang
paling  populer  adalah  Futuh  Al  Ghayb  (menyingkap  kegaiban).  
Melalui  Abdul  Qadir  tumbuh  gerakan  su  melalui  bimbingan  guru
tharikat (mursyid). Jadi Qadiriyah adalah tharikat yang paling pertama
berdiri.

4. Al Hallaj

Nama  lengkapnya  Husayn  Ibn  Mansyur  Al  Hallaj  (857-932),
seorang  Su  Persia  dilahirkan  di  Thus  yang  dituduh  Musyrik  oleh
khalifah dan oleh para pakar Abbasiyah di Baghdad oleh karenanya dia
dihukum mati.  Al  Hallaj  pertama kali  menjadi  murid Tharikat Syeikh
Sahl  di  Al  Tutsari,  kemudian  berganti  guru  pada  Syeikh  Al  Makki,

kemudian mencoba bergabung menjadi murid Al Junaed Al Baghdadi,
tetapi  ditolak.  
Al  Hallaj  terkenal  karena  ucapan ekstasisnya  "Ana Al  Haqq"  artinya
Akulah Yang Maha Mutlak, Akulah Yang Maha Nyata,bisa juga berarti
"Akulah  Tuhan",  mengomentari  masalah  ini  Al  Junaid  menjelaskan
"melalui yang Haq engkau terwujud", ungkapan tersebut mengandung

makna sebagai penghapusan antara manusia dengan Tuhan. Menurut
Junaid  "  Al  Abd  yahqa al  Abd al Rabb Yahqa al  Rabb"  artinya pada
ujung  perjalanan  "manusia  tetap  sebagai  manusia  dan  Tuhan  tetap
menjadi Tuhan". Pada jamannya Al Hallaj dianggap musrik, akan tetapi
setelah kematiannya justru ada gerakan penghapusan bahkan Al Hallaj
disebut sebagai martir atau syahid.  Sampai sekarang Al Hallaj  tetap
menjadi teka-teki atau misteri karena masih pro dan kontra.
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B.Tokoh-tokoh Tasawuf Moderat dan Ajarannya

Tasawuf  Sunni  (moderat)  yaitu  tasawuf  yang  benar-benar

mengikuti Al-qur’an dan Sunnah, terikat, bersumber, tidak keluar dari
batasan-batasan  keduanya,  mengontrol  prilaku,  lintasan  hati  serta
pengetahuan dengan neraca keduanya. Sebagaimana ungkapan Abu
Qosim Junaidi al-Bagdadi: “Mazhab kami ini (Tasawuf) terikat dengan
dasar-dasar Al-qur’an dan Sunnah”, perkataannya lagi: “Barang siapa
yang tidak hafal (memahami) Al-qur’an dan tidak menulis (memahami)
Hadits  maka  orang  itu  tidak  bisa  dijadikan  qudwah  dalam  perkara

(tarbiyah tasawuf) ini, karena ilmu kita ini terikat dengan Al-Qur’an dan
Sunnah.”.  Tasawuf  ini  diperankan  oleh  kaum  su  yang  mu’tadil
(moderat)  dalam  pendapat-pendatnya,  mereka  mengikat  antara
tasawuf mereka dan Al-qur’an serta Sunnah dengan bentuk yang jelas.
Boleh  dinilai  bahwa  mereka  adalah  orang-orang  yang  senantiasa
menimbang tasawuf mereka dengan neraca Syari’ah.

Tasawuf ini berawal dari zuhud, kemudian tasawuf dan berakhir
pada  akhlak.  Mereka  adalah  sebagian  su  abad  kedua,  atau
pertengahan  abad  kedua,  dan  setelahnya  sampai  abad  keempat
hijriyah. Dan personal seperti  Hasan Al-Bashri,  Imam Abu Hanifa, al-
Junaidi  al-Bagdadi,  al-Qusyairi,  as-Sarri  as-Saqeti,  al-Harowi,  adalah
merupakan  tokoh-tokoh  su  utama  abad  ini  yang  berjalan  sesuai
dengan  tasawuf  sunni.  Kemudian  pada  pertengahan  abad  kelima

hijriyah imam Ghozali  membentuknya ke dalam format atau konsep
yang  sempurna,  kemudian  diikuti  oleh  pembesar  syekh  Toriqoh.
Akhirnya menjadi salah satu metode tarbiyah ruhiyah Ahli Sunnah wal
jamaah. Dan tasawuf tersebut menjadi sebuah ilmu yang menimpali
kaidah-kaidah praktis.

Tasawuf  ini  juga  dinamakan tasawuf  nazhori  (teori),  demikian,

karena tasawuf Islam terbagi kepada nazhari dan amali (praktek). Dan
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hal ini tidak berarti bahwa tasawuf nazhori ini kosong dari sisi praktis.
Istilah teori ini hanya melambangkan bahwa tasawuf belum menjadi
bentuk thoreqoh (tarbiyah kolekltif) secara terorganisir seperti toreqoh
yang terjadi sekarang ini.

1.     A. Junaid Al-Baghdadi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad
al-Kazzaz al-nihawandi. Dia adalah seorang putera pedagang barang
pecah belah dan keponakan Surri al-Saqti serta teman akrab dari Haris
al-Muhasibi.  Dia  meninggal  di  Baghdad pada  tahun  297/910  M.  dia

termasuk tukoh su  yang luar biasa, yang teguh dalam menjalankan
syari`at  agama,  sangat  mendalam  jiwa  kesu annya.  Dia  adalah
seorang yang  sangat  faqih,  sering  memberi  fatwa  sesuia  apa  yang
dianutnya, madzhab abu sauri: serta teman akrab imam Sya `i.

Dikatakan  bahwa  para  su  pada  masanya,  al-junaid  adalah
seorang su  yang mempunyai wawasan luas terhadap ajaran tasawuf,

mampu membahas secara mendalam, khusus tentang paham tauhid
dan  fana`.  Karena  itulah  dia  digelari  Imam  Kuam  Su  (Syaikh  al-
Ta`ifah);  sementara  al-Qusayiri  di  dalam  kitabnya  al-Risaalah  al-
Qusyairiyyah menyebutnya Tokoh dan Imam kaum Su . Asal-usul al-
Junaid berasal  dari  Nihawan. Tetapi  dia lahir  dan tumbuh dewasa di
Irak.  Tentang  riwayat  dan  pendidikannya,  al-junaid  pernah  berguru
pada pamannya Surri al-Saqti serta pada Haris bin `Asad al-muhasibi.

Kemampuan al-Junaid untuk menyapaikan ajaran agama kepada umat
diakui oleh pamannya, sekaligus gurunya, Surri al-Saqti. Hal ini terbukti
pada  kepercayaan  gurunya  dalam  memberikan  amanat  kepadanya
untuk  dapat  tampil  dimuka  umum.  
Al-Junaid  dikenal  dalam sejarah  atsawuf  sebagai  seorang  su  yang
banyak  membahas  tentang  tauhid.  Pendapat-pendapatnya  dalam

masalah ini banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab biogra  para su ,
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antara  lain  sebagaimana  diriwayatkan  oleh  al-qusyairi:  “oang-orang
yang mengesakan Allah adalah mereka yang merealisasikan keesaan-
Nya dalam arti sempurna, meyakini bahwa Dia adalah Yang Maha Esa,
dia  tidak  beranak  dan  diperanakkan.

Di sini memberikan pengertian tauhid yang hakiki. Menurutnya adalah
buah dari fana` terhadap semua yang selain Allah. Dalam hal ini dia
menegaskan  
Al-Junaid  juga  menandaskan  bahwa  tasawuf  berarti  “allah  akan
menyebabkan  mati  dari  dirimu  sendiri  dan  hidup  di  dalam-Nya.”
Peniadaan  diri  ini  oleh  Junaid  disebut  fana`,  sebuah  istilah  yang
mengingatkan kepada ungkapan Qur`ani “segala sesuatu akan binasa

kecuali  wajah-Nya  (QA.  55:26-27);  dan  hidup  dan  hidup  dalam
sebutannya baqa`. Al-Junaid menganggap bahwa tasawuf merupakan
penyucian  dan perjuangan  kejiwaan  yang  tidak  ada  habis-habisnya.
Disamping al-Junaid menguraikan paham tauhid dengan karakteristik
para su , dia juga mengemukakan ajaran-ajaran tasawuf lainnya.

2.     B. Al-Qusyairi An-Naisabury

Dialah  Imam  Al-Qusyary  an-Naisabury,  tokoh  su  yang  hidup
pada  abad  kelima  hijriah.  Tepatnya  pada  masa  pemerintahan  Bani
Saljuk.  Nama lengkapnya adalah Abdul  Karim al-Qusyairy,  nasabnya
Abdul Karim ibn Hawazin ibn Abdul Malik ibn Thalhah ibn Muhammad.
Ia lahir di Astawa pada Bulan Rabiul Awal tahun 376 H atau 986 M.  

Sedikit  sekali  informasi  penulis  dapat  yang  menerangkan  tentang
masa kecilnya. Namun yang jelas, dia lahir sebagai yatim. Bapaknya
meninggal  dunia  saat  usianya  masih  kecil.  Sepeninggal  bapaknya,
tanggungjawab pendidikan diserahkan pada Abu al-Qosim al-Yamany.
Ketika beranjak dewasa, Al-Qusyairy melangkahkan kaki meninggalkan
tanah  kelahiran  menuju  Naisabur,  yang  saat  itu  menjadi  Ibukota

Khurasan. Pada awalnya, kepergiannya ke Naisabur untuk mempelajari
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matematika.  Hal  ini  dilakukan karena Al-Qusyairy  merasa terpanggil
menyaksikan penderitaan masyarakatnya, yang dibebani biaya pajak
tinggi  oleh  penguasa  saat  itu.  Dengan  mempelajari  matematika,  ia
berharap,  dapat  menjadi  petugas  penarik  pajak  dan  meringankan

kesulitan  masyarakat  saat  itu.
Naisabur  merupakan  kota  yang  menyimpan  peluang  besar  untuk
perkembangan  berbagai  macam disiplin  ilmu,  karena  banyak  kaum
intelektual yang hidup disana. Di kota inilah, untuk pertama kalinya Al-
Qusyairy bertemu bertemu Sheikh Abu ‘Ali Hasan ibn ‘Ali an-Naisabury,
yang  lebih  dikenal  dengan  panggilan  Ad-Daqqaq.  Pertemuan  itu
menyisakan  kekaguman Al-Qusyairy  pada  peryataan-pernyataan  Ad-

Daqqaq. Perlahan, keinginannya mempelajari matermatika pun hilang.
Ia pun memilih jalan tarekat dengan belajar dari Ad-Daqqaq. Berawal
dari sinilah, Al-Qusyairy mengenal Tasawuf. Al-Daqqaq merupakan guru
pertama Al-Qusyairy dalam bidang Tasawuf.  Dari  ia  pula Al-Qusyairy
mempelajari  banyak  hal,  tidak  hanya  terbatas  Tasawuf,  tetapi  juga
ilmu-ilmu keislaman yang lain. Al-Qusyairy mampu memahami dengan

baik  semua  pengetahuan  yang  diajarkan  gurunya.  Dari  sinilah  Ad-
Daqqaq menyadari  kemampuan intelektual Al-Qusyairy. Mungkin, hal
ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mendorong  inisiatif  Ad-Daqqaq
untuk menikahkan putrinya, Fatimah dengan Al-Qusyairy.

Pernikahan ini berlangsung pada antara tahun 405 – 412 H/1014
– 1021 M. Fatimah merupakan wanita ahli sastra dan tekun beribadah.
Dari pernikahan ini, lahirlah enam putera dan satu puteri, yaitu; Abu

Said Abdullah, Abu Said Abdul Wahid, Abu Mansyur Abdurrahman, Abu
Nashr  Abdurrahim,  Abu  Fath  Ubaidillah,  Abu Muza ar  Abdul  Mun’im
dan putri Amatul Karim. Disamping berguru pada mertuanya, Imam Al-
Qusyairy  juga  berguru  pada  para  ulama  lain.  Diantaranya,  Abu
Abdurrahman  Muhammad  ibn  al-Husain  (325-412  H/936-1021  M),
seorang su , penulis dan sejarawan. Al-Qusyairy juga belajar qh pada

Abu Bakr Muhammad ibn Abu Bakr at-Thusy (385-460 H/995-1067 M,

102



belajar Ilmu Kalam dari Abu Bakr Muhammad ibn al-Husain, seorang
ulama  ahli  Ushul  Fiqh.  Ia  juga  belajar  Ushuluddin  pada  Abu  Ishaq
Ibrahim ibn Muhammad, ulama ahli  Fiqh dan Ushul Fiqh. Al-Qusyairy
pun belajar Fiqh pada Abu Abbas ibn Syuraih, serta mempelajari Fiqh

Mazhab  Sya ’i  pada  Abu  Mansyur  Abdul  Qohir  ibn  Muhammad  al-
Ashfarayain.

Al-Qusyairy  banyak  menelaah  karya-karya  al-Baqillani,  dari  sini  ia
menguasai doktrin Ahlusunnah wal Jama’ah yang dikembangkan Abu
Hasan  al-Asy’ary  (w.935  M)  dan  para  pengikutnya.  Karena  itu  tidak
mengherankan,  kalau  Kitab  Risalatul  Qusyairiyah  yang  merupakan

karya  monumentalnya  dalam  bidang  Tasawuf  -dan  sering  disebut
sebagai salah satu referensi utama Tasawuf yang bercorak Sunni-, Al-
Qusyairy  cenderung  mengembalikan  Tasawuf  ke  dalam  landasan
Ahlusunnah  Wal  Jama’ah.  Dia  juga  penentang  keras  doktrin-doktri
aliran  Mu’tazilah,  Karamiyah,  Mujassamah  dan  Syi’ah.  Karena
tindakannya itu, Al-Qusyairy pernah mendekam dalam penjara selama

sebulan  lebih,  atas  perintah  Taghrul  Bek,  karena  hasutan  seorang
menteri  yang  beraliran  Mu’tazilah  yaitu  Abu  Nasr  Muhammad  ibn
Mansyur al-Kunduri Perburuan terhadap para pemuka aliran Asy’ariyah
itu  berhenti  dengan  wafatnya  Taghrul  Bek  pada  tahun  1063  M.
Penggantinya,  Alp  Arsalen  (1063-1092  M),  kemudian  mengangkat
Nizam al-Mulk sebagai pengganti al-Khunduri. Kritik Terhadap Para Su
Dr. Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Guru Besar Filsafat Islam dan

Tasawuf  pada  Universitas  Kairo,  yang  juga  tokoh  dan  Ketua
Perhimpunan Su  Mesir (Robithah al-Shu hiyah al-Mishriyah) menulis,
Imam  Al-Qusyairy  mengkritik  para  su  aliran  Syathahi  yang
mengungkapkan ungkapan-ungkapan penuh kesan tentang terjadinya
Hulul (penyatuan) antara sifat-sifat kemanusiaan, khususnya sifat-sifat
barunya,  dengan Tuhan. Al-Qusyairy juga mengkritik  kebiasaan para

su  pada masanya yang selalu mengenakan pakaian layaknya orang
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miskin.  Ia  menekankan kesehatan batin  dengan perpegang pada Al-
Qur’an dan Sunnah Rasul. Hal ini lebih disukainya daripada penampilan
lahiriah yang memberi kesan zuhud, tapi hatinya tidak demikian. (lihat,
Dr.  Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Madkhal ilaa al-Tasawwuf al-

Islam, cetakan ke-IV. Terbitan Dar al-Tsaqofah li an-Nasyr wa al-Tauzi,
Kairo,1983). 

Dari  sini  dapat  dipahami,  Al-Qusyairy  tidak  mengharamkan
kesenangan  dunia,  selama  hal  itu  tidak  memalingkan manusia  dari
mengingat  Allah.  Beliau  tidak  sependapat  dengan  para  su  yang
mengharamkan  sesuatu  yang sebenarnya  tidak  diharamkan  agama.
Karena itu Al-Qusyairy menyatakan, penulisan karya monumentalnya

Risalatul Qusyairiyah, termotinasi karena dirinya merasa sedih melihat
persoalan  yang  menimpah  dunia  Tasawwuf.  Namun  dia  tidak
bermaksud  menjelek-jelekkan  seorang  pun  para  su  ketika  itu.
Penulisan  Risalah  hanya  sekadar  pengobat  keluhan  atas  persoalan
yang menimpa dunia Tasawuf kala itu  Imam Al-Qusyairy merupakan
ulama yang ahli  dalam banyak disiplin ilmu yang berkembang pada

masanya,  hal  ini  terlihat  dari  karya-karya  beliau,  seperti  yang
tercantum pada pembukaan Kitabnya Risalatul Qusyairiyah. 

Karya-karya  itu  adalah;  Ahkaamu  as-Syariah,  kitab  yang
membahas  masalah-masalah  Fiqh,  Adaabu  as-Shu yyah,  tentang
Tasawuf,  al-Arbauuna  l  Hadis,  kitab  ini  berisi  40  buah  hadis  yang
sanadnya tersambung dari gurunya Abi Ali Ad-Daqqaq ke Rasulullah.
Karya  lainnya adalah;  Kitab Istifaadatul  Muraadaats,  Kitab  Bulghatul

Maqaashid i al-Tasawwuf, Kitab at-Tahbir i Tadzkir, Kitab Tartiibu as-
Suluuki i Tariqillahi Ta’ala yang merupakan kumpulan makalah beliau
tentang Tasawwuf, Kitab At-Tauhidu an-Nabawi, Kitab At-Taisir  ‘Ulumi
at-Tafsir atau lebih dikenal dengan al-Tafsir al-Kabir. Ini merupakan buku
pertama yang ia tulis,  yang penyusunannya selesai pada tahun 410
H/1019  M.  Menurut  Tajuddin  as-Syubkhi  dan  Jalaluddin  as-Suyuthi,

tafsir  tersebut  merupakan  kitab  tafsir  terbaik  dan  terjelas
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Menurut Syuja’al-Hazaly, Imam Al-Qusyairy menutup usia di Naisabur
pada pagi Hari Ahad, tanggal 16 Rabiul Awal 465 H/ 1073 M, dalam
usia 87 tahun. Dikisahkan bahwa beliau mempunyai seekor kuda yang
telah  mengabdi  padanya  selama  selama  20  tahun.  Pada  saat  Al-

Qusyairy wafat, kuda itu sangat sedih dan tidak mau makan selama
dua minggu, hingga akhirnya ikut mati. Setelah Al-Qusyairy wafat, tak
ada  seorang  pun  yang  berani  memasuki  perpustakaan  pribadinya
selama  beberapa  tahun.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  bentuk
penghormatan bagi al-Imam Radiyallah Ta’ala ‘Anhu. Wallahu a’lam bi
al-Showab.

3.     C. Al-Harawi

Nama lengkapnya adalah Abu isma`il `Abdullah bin Muhammad
al-Ansari. Beliau lahir tahun 396 H. di Heart, kawasan khurasan. Seperti
dikatakan  Louis  Massignon,  dia  adalah  seorang  faqih  dari  madzhab
hambali;  dan  karya-karyanya  di  bidang  tasawuf  dipandang  amat

bermut.  Sebagai  tokoh  su  pada  abad  kelima  Hijriyah,  dia
mendasarkan tasawufnya di  atas doktrin Ahl al-Sunnah. Bahkan ada
yang memandangnya sebagai pengasas gerakan pembaharuan dalam
tasawuf  dan  penentang  para  su  yang  terkenal  dengan  ungkapan-
ungkapan  yang  anah,  seperti  al-Bustami  dan  al-Hallaj.
Di antara karya-karya beliau tentang tasawuf adalah Manazil al-Sa`irin
ila  Rabb  al-`Alamin.  Dalam  dalam  karyanya  yang  ringkas  ini,  dia

menguraikan  tingkatan-tingkatan  rohaniyah  para  su ,  di  mana
tingakatan para su  tersebut, menurutnya, mempunyai awal dan akhir,
seperti katanya; ”kebanyakan ulama kelompok ini sependapat bahwa
tingkatan  akhir  tidak  dipaandang  benar  kecuali  dengan  benarnya
tingkatan  awal,  seperti  halnya  bangunan  tidak  bias  tegak  kecuali
didasarkan  pada  fondasi.  Benarnya  tingkatan  awal  adalah  dengan

menegakkannya  di  atas  keihklasan  serta  keikutannya  terhadap  al-
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Sunnah”.
Dalam  kedudukannya  sebagai  seorangpenganut  paham  sunni,  al-
harawi  melancarkan kritik  terhadap para su  yang  terkenal  dengan
keanehan  ucapan-ucapannya,  sebagaimana  katanya.

Dalam kaitannya dengan masalah ungkapan-ungkapan su  yang aneh
tersebut,  al-Harwi  berbicara  tentang  maqam  ketenangan  (sakinah).
Maqam  ketenangan  timbul  dari  perasaan  ridha  yang  aneh.  Dia
mengatakan: “peringkat ketiga (dari peringkat-peringkat ketenangan)
adalah ketenagan yang timbul  dari  perasaan ridhaatas  bagian yang
diterimanya. Ketenangan tersebut bias mencegah ucapan aneh yang
menyesatkan ;  dan  membuat  orang yang mencapainya  tegak  pada

batas tingkatannya. “yang dimaksud dengan ucapan dengan ucapan
yang  menyesatkan  itu  adalah  seperti  ungkapan-ungkapan  yang
diriwayatkan dari  Abu yazid  dan lain-lain.  Berbeda dengan al-Jinaid,
Sahl  al-Tusturi  dan  lainnya;  karena  mereka  ini  memiliki  ketenangan
yang membuat mereka tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan yang
anah.  Karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  ungkapan-ungkapan  yang

aneh  tersebut  timbul  dari  ketidak  tenangan,  sebab,  seandainya
ketenangan itu telah bersemi di kalbu, maka hal itu akan membuatnya
terhindar  dari  mengucapkan ungkapan-ungkapan yang menyesatkan
tersebut.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan  batas  tingkatan  adalah  tegaknya
seorang  su  pada  batas  tingkatan  kedudukannya  sebagai  seorang
hamba.  Tegasnya,  di  sekali-kali  tidak  melewati  tingkatan

kedudukannya sebagai seorang hamba. Ketenangan tersebut, menurut
al-harawi, tidak di turunkan kecuali pada kalbu seorang nabi atau wali.
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PEMBAHASAN

A.     Maqamat
Secara har ah, maqamat merupakan jamak dari kata maqam 

yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Dalam Bahasa 

Inggris maqamat dikenal dengan istilah stages yang berarti tangga. 
Sedangkan dalam ilmu Tasawuf, maqamat berarti kedudukan hamba 
dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik 
melalui riyadhah, ibadah, maupun mujahadah. Di samping itu, 
maqamat berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh 
oleh seorang su  untuk berada sedekat mungkin dengan Allah. Maqam
dilalui seorang hamba melalui usaha yang sungguh-sungguh dalam 

melakukan sejumlah kewajiban yang harus ditempuh dalam jangka 
waktu tertentu. Seorang hamba tidak akan mencapai maqam 
berikutnya sebelum menyempurnakan maqam sebelumnya.

Tentang berapa jumlah tangga atau maqamat yang harus 
ditempuh oleh seorang su  untuk sampai menuju Tuhan, di kalangan 
para su  tidak sama pendapatnya. Muhammad al-Kalabazy dalam 

kitabnya al-Ta’arruf li Mazhab ahl al-Tasawwuf, sebagai dikutip Harun 
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Nasution misalnya mengatakan bahwa maqamat itu jumlahnya ada 
sepuluh, yaitu al-taubah, al-zuhud, al-shabr, al-faqr, al-tawadlu’, al-

taqwa, al-tawakkal, al-ridla, al-mahabbah dan al-ma’rifah.

Sementara itu Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dalam kitab al-Luma’ 

menyebutkan jumlah maqamat hanya tujuh , yaitu al-taubah, al-wara’, 

al-zuhud, al-faqr, al-tawakkal dan al-ridla.

Dalam pada itu Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum al-

Din mengatakan bahwa maqamat itu ada delapan, yaitu al-taubah, al-

shabr,al-zuhud, al-tawakkal,al-mahabbah, al-ma’rifah, dan al-ridla. 

Kutipan tersebut memperlihatkan keadaan variasi penyebutan 
maqamat yang berbeda-beda, namun ada maqamat yang oleh mereka

disepakati, yaitu al-taubah, al-zuhud, al-wara, al-faqr, al-shabr, al-

tawakkal dan al-ridla. Sedangkan al-tawaddlu, al-mahabbah, dan al-

ma’rifah oleh mereka tidak disepakati sebagai maqamat. Terhadap tiga
istilah yang disebut terakhir itu (al-tawaddlu, al-mahabbah dan al-

ma’rifah) terkadang para ahli tasawuf menyebutnya sebagai maqamat,
dan terkadang menyebutnya sebagai hal dan ittihad (tercapainya 

kesatuan wujud rohaniah dengan Tuhan). Untuk itu dalam uraian ini, 
maqamat yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah maqamat yang 
disepakati oleh mereka, yaitu al-taubah, al-zuhud, al-wara’, al-faqr, al-

shabr, al-tawakkal, dan  al-ridla. Penjelasan atas masing-masing istilah 
tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1.      Taubat
Taubat berasal dari Bahasa Arab taba-yatubu-taubatan yang 

berarti “kembali” dan “penyelesalan”. Sedangkan pengertian taubat 

bagi kalangan su  adalah memohon ampun atas segala dosa yang 
disertai dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh 
untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut dan dibarengi dengan
melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah.

Taubat menurut Dzun Nun al-Misri dibedakan menjadi tiga 

tingkatan: (1) orang yang bertaubat dari dosa dan keburukan, (2) 
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orang yang bertaubat dari kelalaian mengingat Allah dan (3) orang 
yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Dari 
ketiga tingkatan taubat tersebut, yang dimaksud sebagai maqam 

dalam tasawuf adalah upaya taubat, karena merasakan kenikmatan 

batin. 
Bagi orang awam, taubat dilakukan dengan membaca 

astag rullah wa atubu ilaihi. Sedangkan bagi orang khawash taubat 
dilakukan dengan riyadhah dan mujahadah dalam rangka membuka 
hijab yang membatasi dirinya dengan Allah swt. Taubat ini dilakukan 
para su  hingga mampu menggapai maqam yang lebih tinggi.

Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah. Ia membedakan taubat 

menjadi dua: taubat wajib dan taubat sunnah. Taubat wajib adalah 
taubat karena menyesali perbuatan meninggalkan perkara-perkara 
wajib, atau menyesal karena melakukan perkara-perkara haram. 
Sedangkan taubat sunnah adalah taubat karena menyesali perbuatan 
meninggalkan perkara-perkara sunnah, atau karena menyesali 
perbuatan melakukan perkara-perkara makruh. Berkaitan dengan dua 

macam taubat ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan tingkatan/derajat orang 
yang bertaubat menjadi dua. Pertama, al-abrar al-muqtashidun (orang-
orang yang berbakti lagi pertengahan), yaitu orang-orang yang 
melakukan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat wajib. Kedua, as-

sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang yang melakukan jenis taubat
wajib dan taubat sunnah.

Taubat seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya 

"Ihya ulumuddin" adalah sebuah makna yang terdiri dari tiga unsur: 
ilmu, hal dan amal. Ilmu adalah unsur yang pertama, kemudian yang 
kedua hal, dan ketiga amal. Ia berkata: yang pertama mewajibkan 
yang kedua, dan yang kedua mewajibkan yang ketiga. Berlangsung 
sesuai dengan hukum (ketentuan) Allah SWT yang berlangsung dalam 
kerajaan dan malakut-Nya.
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Ia berkata: "Sedangkan ilmu adalah, mengetahui besarnya 
bahaya dosa, dan ia adalah penghalang antara hamba dan seluruh 
yang ia senangi. Jika ia telah mengetahui itu dengan yakin dan 
sepenuh hati, pengetahuannya itu akan berpengaruh dalam hatinya 

dan ia merasakan kepedihan karena kehilangan yang dia cintai. Karena
hati, ketika ia merasakan hilangnya yang dia cintai, ia akan merasakan
kepedihan, dan jika kehilangan itu diakibatkan oleh perbuatannya, 
niscaya ia akan menyesali perbuatannya itu. Dan perasaan pedih 
kehilangan yang dia cintai itu dinamakan penyesalan. Jika perasaan 
pedih itu demikian kuat berpengaruh dalam hatinya dan menguasai 
hatinya, maka perasaan itu akan mendorong timbulnya perasaan lain, 

yaitu tekad dan kemauan untuk mengerjakan apa yang seharusnya 
pada saat ini, kemarin dan akan datang. Tindakan yang ia lakukan saat
ini adalah meninggalkan dosa yang menyelimutinya, dan terhadap 
masa depannya adalah dengan bertekad untuk meninggalkan dosa 
yang mengakibatkannya kehilangan yang dia cintai hingga sepanjang 
masa. Sedangkan masa lalunya adalah dengan menebus apa yang ia 

lakukan sebelumnya, jika dapat ditebus, atau menggantinya.
Yang pertama adalah ilmu. Dialah pangkal pertama seluruh 

kebaikan ini. Yang aku maksudkan dengan ilmu ini adalah keimanan 
dan keyakinan. Karena iman bermakna pembenaran bahwa dosa 
adalah racun yang menghancurkan. Sedangkan yakin adalah 
penegasan pembenaran ini, tidak meragukannya serta memenuhi 
hatinya. Maka cahaya iman dalam hati ini ketika bersinar akan 

membuahkan api penyesalan, sehingga hati merasakan kepedihan. 
Karena dengan cahaya iman itu ia dapat melihat bahwa saat ini, 
karena dosanya itu, ia terhalang dari yang dia cintai. Seperti orang 
yang diterangi cahaya matahari, ketika ia berada dalam kegelapan, 
maka cahaya itu menghilangkan penghalang penglihatannya sehingga 
ia dapat melihat yang dia cintai. Dan ketika ia menyadari ia hampir 

binasa, maka cahaya cinta dalam hatinya bergejolak, dan api ini 
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membangkitkan kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya serta 
mengejar yang dia cintai itu.

Ilmu dan penyesalan, serta tekad untuk meninggalkan perbuatan
dosa saat ini dan masa akan datang, serta berusaha menutupi 

perbuatan masa lalu mempunyai tiga makna yang berkaitan dengan 
pencapaiannya itu. Secara keseluruhan dinamakan taubat. Banyak 
pula taubat itu disebut dengan makna penyesalan saja. Ilmu akan dosa
itu dijadikan sebagai permulaan, sedangkan meninggalkan perbuatan 
dosa itu sebagai buah dan konsekwensi dari ilmu itu. Dari itu dapat 
dipahami sabda Rasulullah Saw : " Penyesalan adalah taubat" (Ha zh 
al 'Iraqi dalam takhrij hadits-hadits Ihya Ulumuddin berkata: hadits ini 

ditakhrijkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al Hakim. Serta ia 
mensahihkan sanadnya dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan diriwayakan pula 
oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Anas r.a. dan ia berkata: 
hadits ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim), karena penyesalan itu
dapat terjadi dari ilmu yang mewajibkan serta membuahkan 
penyesalan itu, dan tekad untuk meninggalkan dosa sebagai 

konsekwensinya. Maka penyesalan itu dipelihara dengan dua 
cabangnya, yaitu buahnya dan apa yang membuahkannya.

Berkaitan dengan maqam taubat, dalam al-Qur’an terdapat 
banyak ayat yang menjelaskan masalah ini, di antaranya adalah ayat 
yang berbunyi:
م نوب ا لجج ر ججتغ ا ال ف م ذكر س وا أن حش أ ظ وا ف ال إذا فع

و ع هم  وا  ى  فع ا  صر لم  نو إ ال  ر ال غ  : ر م  ) 

135  (
Artinya: Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 

perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, 

lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 

dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak 

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.(Ali 

Imron: 135).
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و م  و لع ؤ يع أ ال : وبوا إلى ال  ل ) 31   (
Artinya: ...dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 

orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(An-Nur: 31)
2.      Zuhud

Secara etimologis, zuhud berarti ragaba ‘ansyai’in wa tarakahu, 

artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhada 

 al-dunya, berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk 
ibadah.

Menurut pandangan orang-orang su , dunia dan segala 
kemewahan, serta kelezatannya adalah sumber kemaksiatan dan 
penyebab terjadinya perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, 

seorang pemula atau calon su  harus terlebih dahulu menjadi zahid. 

Sikap zuhd ini erat hubungannya dengan taubah, sebab taubah tidak 
akan berhasil apabila hati dan keinginannya masih terkait kepada 
kesenangan duniawi. 

Mengenai pengertian zuhd ini terdapat berbagai variasi. Al-
Junaidi berkata: “Zuhd ialah keadaan jiwa yang kosong dari rasa 

memiliki dan ambisi menguasai.” Ali bin Abi Talib ketika ditanya 
tentang zuhd, menjawab: “Zuhd berarti tidak peduli, siapa yang 
memanfaatkan benda-benda duniawi ini, baik seorang yang beriman 
atau tidak.” Dan al-Syibli ketika ditanya tentang zuhd, berkata: “Dalam
kenyataannya zuhd itu tidak ada. Jika seseorang bersikap zuhd pada 
sesuatu yang tidak menjadi miliknya, maka itu bukan zuhd, dan jika 
seseorang bersikap zuhd pada sesuatu yang menjadi miliknya, 

bagaimana bisa dikatakan bahwa itu zuhd, sedangkan sesuatu itu 
masih ada padanya dan dia masih memilikinya? Zuhd berarti menahan
nafsu, bermurah hati dan berbuat kebaikan.” Hal ini seakan-akan 
mengisyaratkan bahwa dia mengartikan zuhd sebagai tindakan 
meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi miliknya. Dan jika sesuatu 
itu tidak menjadi milik seseorang, maka tidak dapat dikatakan bahwa 

orang itu meninggalkannya, sebab sesuatu memang telah 
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tertinggalkan, sedangkan jika sesuatu itu menjadi milik seseorang, 
maka tidak mungkin orang itu meninggalkannya. Namun, betapapun 
bervariasinya pengertian yang diberikan, tekanan utama pada sikap 
zuhd adalah mengurangi keinginan terhadap kehidupan duniawi.

Untuk lebih memperjelas pengertian pengertian dan rumusan 
zuhd di atas, masih dirasa perlu untuk mencantumkan beberapa 
pengertian lagi. Zuhd menurut Ibn Qudamah al-Muqaddasi ialah 
“pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik.” 
Menurut Imam Al-Ghazali, “zuhd ialah mengurangi keinginan kepada 
dunia dan menjauh daripadanya dengan penuh kesadaran dan dalam 
hal yang mungkin dilakukan.” Imam al-Qusyairi mengatakan, “zuhd 

ialah tidak merasa bangga dengan kemewahan dunia yang telah ada di
tangannya dan tidak merasa bersedih dengan hilangnya kemewahan 
tadi dari tangannya.3[7]

Berkaitan dengan konsep zuhud, dalam al-Qur’an terdapat ayat 
yang menjelaskan hal itu, di antaranya:

و فتي قى   خرة خير ل ا ا ي  ت الدني  اء:   ل ) 77   (

Artinya:  Katakanlah:  "Kesenangan  di  dunia  ini  hanya  sebentar  dan

akhirat  itu  lebih  baik  untuk orang-orang  yang  bertakwa,  dan kamu

tidak akan dianiaya sedikitpun. (An-Nisa’: 77).
Ayat-ayat di atas secara singkat menjelaskan bahwa kehidupan 

dunia yang kita rasakan hanyalah sesaat dan suatu saat akan lenyap 
dan musnah dalam seketika, dibandingkan dengan kehidupan akhirat 
yaitu kehidupan yang ditempuh sesudah kita mati merupakan alam 

yang kekal dan abadi dan merupakan kehidupan yang lebih baik 
daripada kehidupan dunia. 

Zuhud berdasarkan maksudnya dibagi menjadi tiga tingkatan. 
Pertama, zuhud menjauhkan dunia agar terhindar dari hukuman 
akhirat. Kedua, zuhud menjauhi dunia dengan mengharap imbalan di 
akhirat. Ketiga, zuhud meninggalkan kesenangan dunia bukan karena 

3
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berharap atau takut, akan tetapi karena kecintaan terhadap Allah 
semata. Pada tingkatan ketiga inilah yang mampu membukakan tabir 
antara seorang hamba dan Allah.

Selain ketiga zuhud tersebut, al-Ghazali juga mengklasi kasikan 

zuhud menjadi beberapa tingkatan, yaitu:
a.       Zuhud yang dikaitkan dengan jiwa orang yang berzuhud. Tingkatan 

ini dibedakan kembali menjadi tiga bagian berdasarkan kuat lemahnya 
zuhud, yaitu:

1)      As-su a, yaitu derajat zuhud yang paling rendah, dimana orang 
meninggalkan kemewahan dunia tetapi sebenarnya hatinya masih 
cenderung dan menginginkannya.

2)      Derajat zuhud orang yang meninggalkan kemewahan dunia secara 
sukarela, karena ia melihat dunia sebagai kehinaan.

3)      A-‘Ulya, yaitu derajat yang paling tinggi. Maksudnya, di sini adalah 
menjauhi kemewahan dunia secara sukarela, karena ia melihat dunia 
tidak mempunyai nilai apa-apa dan tidak sepadan dengan sesuatu 
apapun.

b.      Zuhud yang dikaitkan dengan sesuatu yang dicintai. Zuhud ini 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1)      Zuhudnya orang takut, dimana seorang hamba melakukan zuhud 
dikarenakan takut akan siksa neraka, azab kubur dan lain-lain.

2)      Zuhud orang yang mengharapkan pahala, nikmat Allah dan 
kelezatan yang telah dijanjikan di dalam surga.

3)      Derajat yang tertinggi, yaitu zuhudnya para arif di mana zuhud 

mereka bukan dikarenakan suatu apapun selain Allah, tetapi hanya 
ingin berjumpa dengan Allah.

c.       Zuhud yang dikaitkan dengan sesuatu yang harus ditinggalkan. 
Tingkatan ini dibagi menjadi:

1)      Meninggalkan sesuatu selain Allah.
2)      Meninggalkan segala sesuatu yang dikarenakan nafsu, seperti 

marah, sombong, pangkat, harta, dan lain-lain.
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d.      Zuhud dengan meninggalkan harta, pangkat dan segala sesuatu 
yang menyebabkan seseorang mendapatkannya. Meninggalkan 
dirham, pangkat, dan segala kesenangan dunia.4[8]

3.      Sabar

Sabar, secara har ah , berarti tabah hati. Secara terminologi, 
sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil dan konsekuen 
dalam pendirian. Sedangkan menurut pandangan Dzun Nun al-Misri, 
sabar berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan 
kehendak Allah, tetap tenang ketika mendapat cobaan dan 
menampakkan sikap cukup, walaupun sebenarnya berada dalam 
kefakiran. Berdasarkan pengertian di atas, maka sabar erat 

hubungannya dengan pengendalian diri, pengendalian sikap dan 
pengendalian emosi. Oleh sebab itu, sikap sabar tidak bisa terwujud 
begitu saja, akan tetapi harus melalui latihan yang sungguh-sungguh.5

[9]
Sabar, menurut Al-Ghazali, jika dipandang sebagai pengekangan 

tuntutan nafsu dan amarah, dinamakan sebagai kesabaran jiwa (ash-

shabr an-nafs), sedangkan menahan terhadap penyakit sik, disebut 
sebagai sabar badani (ash-shabr al-badani). Kesabaran jiwa sangat 
dibutuhkan dalam berbagai aspek. Misalnya, untuk menahan nafsu 
makan dan seks yang berlebihan.6[10]

4.      Wara’

Wara’, secara har ah, berarti saleh, menjauhkan diri dari 
perbuatan dosa atau maksiat. Sedangkan pengertian wara’ dalam 

pandangan su  adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas 
hukumnya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun 
persoalan lainnya. Menurut Qamar Kailani yang dikutip oleh Rivay A. 
Siregar, wara’ dibagi menjadi dua: wara’ lahiriyah dan wara’ batiniyah. 
Wara’ lahiriyah adalah tidak mempergunakan segala yang masih 

4
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diragukan dan meninggalkan kemewahan, sedangkan wara’ batiniyah 

adalah tidak menempatkan atau mengisi hati kecuali dengan 
mengingat Allah. Dalam kitab Al-Luma’ dijelaskan bahwa orang-orang 
wara’ dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, wara’ orang yang 

menjauhkan diri dari syubhat. Kedua, wara’ orang yang menjauhkan 
diri dari sesuatu yang menjadi keraguan hati dan ganjalan di dada. 
Ketiga, wara’ orang arif yang sanggup menghayati dengan hati nurani.7

[11]    
5.      Faqr

Secara har ah fakir biasanya diartikan sebagai orang yang 
berhajat, butuh atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan su  

fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri 
kita.8[12] Tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk menjalankan 
kewajiban-kewajiban. Tidak meminta sungguhpun tak ada pada diri 
kita, kalau diberi diterima. Tidak meminta tetapi tidak menolak.9[13]

6.      Tawakkal

Secara har ah tawakkal berarti menyerahkan diri. Menurut Sahal

bin Abdullah bahwa awalnya tawakkal adalah apabila seorang hamba 
di hadapan Allah seperti bangkai di hadapan orang yang 
memandikannya, ia mengikuti semaunya yang memandikan, tidak 
dapat bergerak dan bertindak. Hamdun al-Qashshar mengatakan 
tawakkal adalah berpegang teguh pada Allah.

Al-Qusyairi lebih lanjut mengatakan bahwa tawakkal tempatnya 
di dalam hati, dan timbulnya gerak dalam perbuatan tidak mengubah 

tawakkal yang terdapat dalam hati itu. Hal itu terjadi setelah hamba 
meyakini bahwa segala ketentuan hanya didasarkan pada ketentuan 
Allah. Mereka menganggap jika menghadapi kesulitan maka yang 
demikian itu sebenarnya takdir Allah.

7
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Pengertian tawakkal yang demikian itu sejalan pula dengan yang
dikemukakan Harun Nasution. Ia mengatakan tawakkal adalah 
menyerahkan diri kepada qada dan keputusan Allah. Selamanya dalam
keadaan tenteram, jika mendapat pemberian berterima kasih, jika 

mendapat apa-apa bersikap sabar dan menyerah kepada qada dan 
qadar Tuhan. Tidak memikirkan hari esok, cukup dengan apa yang ada 
untuk hari ini. Tidak mau makan, jika ada orang lain yang lebih 
berhajat pada makanan tersebut daripada dirinya. Percaya kepada janji
Allah. Menyerah kepada Allah dengan Allah dan karena Allah.10[14]

7.      Ridha

Ridha, secara har ah, berarti rela, senang dan suka. Sedangkan 

pengertiannya secara umum adalah tidak menentang qadha dan 
qadar Allah, menerima qadha dan qadar dengan hati senang. 
Mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di 
dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang 
menerima malapetaka sebagaimana merasa senang menerima nikmat.
Tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari 

neraka. Sikap ridha ini merupakan kelanjutan rasa cinta atau 
perpaduan dari mahabbah dan sabar. Rasa cinta yang diperkuat 
dengan ketabahan akan menimbulkan kelapangan hati dan kesediaan 
yang tulus untuk berkorban dan berbuat apa saja yang diperintahkan 
oleh Allah Swt.

Menurut Abdullah bin Kha f, ridha dibagi menjadi dua macam: 
ridha dengan Allah dan ridha terhadap apa yang datang dari Allah. 

Ridha dengan Allah berarti bahwa seorang hamba rela terhadap Allah 
sebagai pengatur jagad raya seisinya, sedangkan ridha terhadap apa 
yang datang dari Allah yaitu rela terhadap apa saja yang telah menjadi
ketetapan Allah Swt.11[15]

8.      Mahabbah

10
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 Mahabbah berasal dari kata ahabba-yuhibbu-mahabbatan yang 
berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah pada tingkatan 
selanjutnya dapat diartikan suatu usaha sungguh-sungguh  dari 
seseorang untuk mencapai tingkat rohaniah tertinggi dengan 

terwujudnya kecintaan yang mendalam kepada Allah. Berkaitan 
dengan konsep mahabbah, Rabi’ah al-Adawiyah adalah peletak dasar 
mahabbah ini. Mahabbah dalam pandangan Rabi’ah adalah cinta abadi
kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapa pun dan apapun. Cinta 
abadi yang tidak takut kepada apa saja, bahkan neraka sekalipun. 
Sebagaimana dalam syair Rabi’ah yang berbunyi:

“Kujadikan Engkau teman percakapan hatiku, Tubuh kasarku biar 

bercakap dengan insani, Jasadku biar bercengkrama tulangku, Isi 
hatiku tetap pada-Mu jua.”

Menurut Rabi’ah al-Adawiyah, Allah adalah salah satu yang 
seharusnya dicintai dan Dialah tujuan akhir dalam pencarian cinta 
yang abadi. Untuk menggapai kecintaan Ilahi, maka seorang su  harus
melatih dirinya untuk mencintai segala keindahan alam seisinya. 

Karena keindahan adalah ciri dari zat yang dicintai. Bagi Rabi’ah, rasa 
cinta kepada Allah menjadi salah satu motivasi dalam setiap 
perilakunya dan sekaligus merupakan tujuan pengabdiannya kepada 
Allah. Rabi’ah al-Adawiyah mengatakan; “Aku mencintai-Mu dengan 
dua dorongan cinta, cinta-rindu, karena aku menginginkan-Nya dan 
cinta karena Engkau patut mendapatkannya. Cinta-rindu 
menenggelamkan diriku untuk selalu mengingat dan menyebut-Mu. 

Cinta rindu membuatku lupa dengan orang yang selain yang kucinta, 
sedangkan cinta karena Engkau pantas dicintai adalah keterbukaan-Mu
dari tirai penghalang sehingga aku dapat melihat-Mu dengan terang 
benderang. Aku tak pantas mendapatkan pujian untuk cinta pertama 
dan cinta kedua, tetapi segala puji untuk-Mu belaka pada cinta 
pertama dan cinta kedua.
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Dalam pandangan Ath-Thusi, mahabbah dibagi menjadi 
tingkatan. Pertama, mahabbah al-‘ammah, yaitu cinta yang timbul dari
belas kasihan dan kebaikan Allah kepada hamba-Nya. Kedua, hubb 

ash-shadiqin wa al-muttaqin, yaitu cinta yang timbul dari pandangan 

hati sanubari terhadap kebesaran, keagungan, kemahakuasaan, ilmu 
dan kekayaan Allah. Ketiga, mahabbah ash-shidiqin wa al-‘ari n, yaitu 
mahabbah yang timbul dari penglihatan dan ma’rifat para su  
terhadap kekalnya kecintaan Allah yang tanpa ‘illat. Adapun tanda-
tanda cinta seorang hamba terhadap Allah di antaranya adalah:

a.       Senang bertemu dengan kekasihnya (Allah) dengan cara saling 
membuka rahasia dan saling melihat satu sama lain.

b.      Melakukan segala hal yang disenangi kekasihnya. Atas nama cinta 
kepada Allah, rela menjalankan kewajiban yang diperintahkan.

c.       Senantiasa berzikir menyebut nama-Nya.
d.      Merasa tenang dan damai tatkala bermunajat dengan Allah dan 

membaca kitab-Nya.
e.       Tidak merasa gundah jika kelihangan sesuatu selain Allah dan 

merasa gundah jika waktunya terlewatkan tanpa mengingat Allah.
f.       Merasa nikmat saat menjalankan perintah Allah dan tidak 

menganggap perintah itu sebagai beban.
g.      Menyanyangi semua hamba Allah, berperilaku tegas kepada semua 

musuh Allah.12[16]
9.      Ma’rifat

 Ma’rifat  berasal  dari  kata  ‘arafa-ya’rifu-irfan-ma’rifat  yang

berarti  pengetahuan  atau  pengalaman.  Ma’rifat  dapat  pula  berarti
pengetahuan  rahasia  hakikat  agama,  yaitu  ilmu  yang  lebih  tinggi
daripada  ilmu  yang  didapat  pada  umumnya,  dan  merupakan
pengetahuan yang objeknya bukan hal-hal yang bersifat zhahir, tetapi
bersifat  batin,  yaitu  pengetahuan  mengenai  rahasia-rahasia  Tuhan
melalui pancaran cahaya Ilahi. Adapun alat untuk memperoleh ma’rifat
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bersandar pada sir, qalb, dan ruh. Qalb yang telah suci akan dipancari
cahaya Ilahi dan akan dapat mengetahui segala rahasia Tuhan. Pada
saat  itulah,  seorang  su  sampai  pada  tingkatan  ma’rifat.  Dengan
demikian,  ma’rifat  berhubungan  dengan  nur  Ilahi  dan  berkaitan

dengan nur Ilahi.  Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata nur yang
dihubungkan dengan Allah. Di antaranya adalah:

Ma’rifat dalam pandangan al-Ghazali adalah mengetahui rahasia
Allah tentang segala yang ada.  Al-Ghazali  dalam Ihya’ ‘Ulum ad-Din
membedakan jalan pengetahuan sampai kepada Tuhan antara orang
awam, ulama dan su . Bagi orang awam, keyakinan akan pengetahuan
tentang  Allah  dibangun  atas  dasar  taqlid,  yaitu  hanya  mengikuti

perkataan orang lain tanpa menyelidikinya.
Bagi  ulama,  keyakinan  akan  Allah  dibangun  atas  dasar

pembuktian.  Bagi  su ,  keyakinan  akan  Allah  dibangun  atas  dasar
dzauq rohani dan kasyaf Ilahi. Ma’rifat dalam pandangan Dzun Nun al-
Misri adalah pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Menurutnya, ma’rifat
hanya terdapat pada kaum su  yang sanggup melihat Allah dengan

hati sanubari mereka. Ma’rifat dipancarkan ke hati para su  dengan
pancaran cahaya suci Ilahi.13[17]

Ma’rifat  menurut  Syeikh  Ibnu Athaillah  As-Sakandari, siapapun
yang  merenung  secara  mendalam  akan  menyadari  bahwa  semua
makhluk sebenarnya menauhidkan Allah SWT lewat tarikan nafas yang
halus. Jika tidak, pasti mereka akan mendapat siksa. Pada setiap zarah,
mulai dari ukuran sub-atomis (kuantum) sampai atomis, yang terdapat

di alam semesta terdapat rahasia nama-nama Allah. Dengan rahasia
tersebut, semuanya memahami dan mengakui keesaan Allah. 

Jadi,  semua  makhluk  mentauhidkan  Allah  dalam  semua
kedudukan  sesuai  dengan  rububiyah  Tuhan  serta  sesuai  dengan
bentuk-bentuk  ubudiyah  yang  telah  ditentukan  dalam
mengaktualisasikan  tauhid  mereka.  Lebih  lanjut  Syeikh  mengatakan
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bahwa  sebagian  ahli  makrifat  berpendapat  bahwa  orang  yang
bertasbih  sebenarnya  bertasbih  dengan  rahasia  kedalaman  hakikat
kesucian  pikirannya  dalam  wilayah  keajaiban  alam  malakut  dan
kelembutan alam jabarut.

Sementara sang salik, bertasbih dengan dzikirnya dalam lautan
qolbu.  Sang murid bertasbih dengan qolbunya dalam lautan pikiran.
Sang Pecinta bertasbih dengan ruhnya dalam lautan kerinduan. Sang
Arif  bertasbih  dengan  sirr-nya  dalam  lautan  alam  gaib.  Dan  orang
shiddiq  bertasbih  dengan  kedalaman  sirr-nya  dalam rahasia  cahaya
yang  suci  yang  beredar  di  antara  berbagai  makna  Asmaasma  dan
Sifat-sifat-Nya  disertai  dengan  keteguhan di  dalam silih  bergantinya

waktu. Dan dia yang hamba Allah bertasbih dalam lautan pemurnian
dengan kerahasian  sirr-al-Asrar  dengan  memandang-Nya,  dalam
kebaqaan-Nya.

B.     Ahwal

Secara bahasa, ahwal merupakan jamak dari kata tunggal hal 

yang berarti keadaan sesuatu (keadaan rohani). Menurut Syeikh Abu 
Nashr as-Sarraj, hal adalah sesuatu yang terjadi secara mendadak 
yang bertempat pada hati nurani dan tidak mampu bertahan lama, 
sedangkan menurut al-Ghazali, hal adalah kedudukan atau situasi 
kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada 
suatu waktu, baik sebagai buah dari amal saleh yang mensucikan jiwa 
atau sebagai pemberian semata. Sehubungan dengan ini, Harun 

Nasution mende nisikan hal sebagai keadaan mental, seperti perasaan
senang, persaan sedih, perasaan takut, dan sebagainya.

Jika berpijak dari beberapa pendapat para su  di atas, maka 
tidak ada perbedaan, yang pada intinya, hal adalah keadaan rohani 
seorang hamba ketika hatinya telah bersih dan suci. Hal berlainan 
dengan maqam, hal tidak menentu datangnya, terkadang datang dan 

perginya berlangsung cepat, yang disebut lawaih dan ada pula yang 
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datang dan perginya dalam waktu yang lama, yang disebut 
bawadih14[19]. Jika maqam diperoleh melalui usaha, akan tetapi hal 

bukan diperoleh melalui usaha, akan tetapi anugerah dan rahmat dari 
Tuhan. Maqam sifatnya permanen, sedangkan hal sifatnya temporer 

sesuai tingkatan maqamnya15[20]. Sebagaimana halnya dengan 
maqamat, dalam penentuan hal juga terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan su . Adapun al- hal yang paling banyak disepakati adalah al-

muraqabah, al-khauf, ar-raja’, ath-thuma’ninah, al-musyahadah, dan 
al-yaqin.16[21] Penjelasan tentang ahwal tersebut adalah sebagai 
berikut:

1.      Muraqabah

Muraqabah  artinya  merasa  selalu  diawasi  oleh  Allah  SWT
sehingga dengan kesadaran ini  mendorong manusia senantiasa rajin
melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Sesungguhnya  manusia  hakikinya  selalu  berhasrat  dan  ingin
kepada  kebaikan  dan  menjunjung  nilai  kejujuran  dan  keadilan,
meskipun tidak ada orang yang melihatnya.

Kehati-hatian (mawas diri) adalah kesadaran. Kesadaran ini makin
terpelihara  dalam diri  seseorang  hamba  jika  meyakini  bahwa  Allah
SWT senantiasa melihat dirinya.

Syeikh Ahmad bin Muhammad Ibnu Al Husain Al Jurairy 
mengatakan, “Jalan kesuksesan itu dibangun di atas dua bagian. 
Pertama, hendaknya engkau memaksa jiwamu muraqabah (merasa 
diawasi) oleh Allah SWT. Kedua, hendaknya ilmu yang engkau miliki 

tampak di dalam perilaku lahiriahmu sehari-hari”.17[22]
2.      Khauf

Khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah
karena kurang sempurna pengabdianya. Takut dan kawatir kalau Allah

14

15
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tidak  senang  kepadanya.  Menurut   Ghozali  Khauf  adalah  rasa  sakit
dalam hati karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak disenagi
dimasa sekarang.

Menurut  al  Ghozali  Khauf  terdiri  dari  tiga  tingkatan  atau  tiga

derajat, diantaranya adalah: 
a.       Tingkatan  Qashir  (pendek),  Yaitu  khauf  seperti  kelembutan

perasaan yang dimiliki wanita, perasaan ini seringkali dirasakan tatkala
mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca.

b.      Tingkatan Mufrith (yang berlebihan), yaitu khauf yang sangat kuat
dan  melewati  batas  kewajaran  dan  menyebabkan  kelemahan  dan
putus asa, khauf tingkat ini menyebabkan hilangya kendali  akal dan

bahkan kematian,  khauf ini  dicela  karena karena membuat manusia
tidak bisa beramal.

c.       Tingkatan Mu’tadil (sedang), yaitu tingkatan yang sangat terpuji, ia 
berada pada khauf qashir dan mufrith.18[23]

Rasulullah SAW bersabda: "Apabila tubuh hamba menggigil 
karena takut kepada Allah SWT, dosa-dosanya berguguran seperti 

daun-daun yang berguguran dari pohon".
Abû al-Layts r.a. berkata, "Allah memiliki para malaikat di langit 

ketujuh. Mereka bersujud sejak Allah menciptakan mereka hingga hari 
kiamat. Mereka menggigil ketakutan karena takut kepada Allah SWT 
Apabila hari kiamat tiba, mereka mengangkat kepala dan berkata, 
Mahasuci Engkau, kami menyembah-Mu dengan penyembahan yang 
sebenar-benarnya".

Itulah rman Allah SWT: Mereka takut kepada Tuhan mereka 
yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (QS. 
an-Nahl [16]: 50). Yakni, mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah 
sekejap mata pun.

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila tubuh hamba menggigil 
karena takut kepada Allah SWT, dosa-dosanya berguguran seperti 
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daun-daun yang berguguran dari pohon." Dikisahkan bahwa seorang 
laki-laki tertambat hatinya kepada seorang perempuan. Perempuan itu 
keluar untuk suatu keperluan. Laki-laki itu ikut pergi bersamanya. 
Ketika mereka berduaan di padang sahara, sementara orang lain sudah

tertidur, laki-laki itu mengungkapkan isi hatinya kepada perempuan 
tersebut: Perempuan itu berkata,"Lihatlah, semua orang sudah 
tertidur.” Laki-laki itu senang mendengar kata-kata itu.

 Dia mengira bahwa perempuan itu telah memberikan jawaban 
kepadanya. Lalu, dia berdiri dan mengelilingi ka lah. Dia mendapati 
orang-orang sudah tertidur. Lalu, dia kembali kepada perempuan itu 
dan berkata, "Benar, mereka telah tidur." Namun, perempuan itu 

bertanya, "Apa pendapatmu tentang Allah, apakah Dia tidur pada saat 
ini?" Laki-laki itu menjawab, "Allah SWT tidak tidur. Dia tidak pernah 
terserang kantuk dan tidur". Perempuan itu berkata, "Zat yang tidak 
tidur dan tidak akan tidur selalu melihat kita walaupun orang lain tidak 
melihat kita. Karena itu, Allah lebih pantas untuk ditakuti." Akhirnya, 
laki-laki itu pun meninggalkan perempuan tadi karena takut kepada 

Sang Pencipta. Dia bertobat dan kembali ke kampung halamannya. 
Ketika dia meninggal, orang-orang bemimpi melihatnya. Ditanyakan 
kepadanya, "Apa tindakan Allah kepadamu?" Dia menjawab, "Dia 
mengampuniku karena ketakutanku itu. Dengan demikian, terhapuslah
dosa tersebut."19[24]

3.      Raja’

Raja’ dapat berarti berharap atau optimisme, yaitu perasaan senang 

hati karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Raja’ atau
optimisme ini telah ditegaskan dalam al-Qur’an: ال وا   إ ال آ

حيم و  ال  ح ال  و  ر لئ  ي ال أ ا ف  هد ا  ر   ه
 : لبقر )218   (

Artinya:
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“Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman,  orang-orang  yang

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat

Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Al-Baqarah:
218).

Orang  yang  harapan  dan  penantiannya  mendorongnya  untuk
berbuat  ketaatan  dan  mencegahnya  dari  kemaksiatan,  berarti
harapannya benar.  Sebaliknya, jika harapannya hanya angan-angan,
semenatara  ia  sendiri  tenggelam  dalam  lembah  kemaksiatan,
harapannya sia-sia.

Raja’ menurut tiga perkara, yaitu:
a.       Cinta kepada apa yang diharapkannya.

b.      Takut bila harapannya hilang.
c.       Berusaha untuk mencapainya.

raja’ yang tidak dibarengi dengan tiga perkara itu hanyalah ilusi atau 
hayalan. Setiap orang yang berharap adalah juga orang yang takut 
(khauf). Orang yang berharap untuk sampai di suatu tempat tepat 
waktunya, tentu ia takut terlambat. Dan karena takut terlambat, ia 

mempercepat jalannya. Begitu pula orang yang mengharap rida atau 
ampunan Tuhan, diiringi pula dengan rasa takut akan siksaan Tuhan.20

[25]

4.      Thuma’ninah

Thuma’ninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau 
khawatir, tak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran, 

karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. 
Seseorang yang telah mencapai tingkatan thuma’ninah, ia telah kuat 
akalnya, kuat imannya dan ilmunya serta bersih ingatannya. Jadi, 
orang tersebut merasakan ketenangan, bahagia, tentram dan ia dapat 
berkomunikasi langsung dengan Allah. Thuma’ninah dibagi menjadi 
tiga tingkatan. Pertama, ketenangan bagi kaum awam. Ketenangan ini 
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didapatkan ketika seorang hamba berzikir, mereka merasa tenang 
karena buah dari berzikir adalah terkabulnya doa-doa. Kedua, 
ketenangan bagi orang-orang khusus. Mereka di tingkat ini merasa 
tenang karena mereka rela, senang atas keputusan Allah, sabar atas 

cobaan-Nya, ikhlas dan takwa. Ketiga, ketenangan bagi orang-orang 
paling khusus. Ketenangan di tingkat ini mereka dapatkan karena 
mereka mengetahui bahwa rahasia-rahasia hati mereka tidak sanggup 
merasa tentram kepada-Nya dan tidak bisa tenang kepada-Nya, karena
kewibawaan dan keagungan-Nya.21[26]

5.      Uns

Uns (suka cita) dalam pandangan su  adalah sifat merasa selalu 
berteman, tak pernah merasa sepi. Dalam keadaan seperti ini, seorang
su  merasakan tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, tidak 
ada yang diharap kecuali Allah. Segenap jiwa terpusat bulat kepada-

Nya, sehingga ia seakan-akan tidak menyadari dirinya lagi dan berada 
dalam situasi hilang kesadaran terhadap alam sekitarnya. Situasi 
kejiwaan seperti itulah yang disebut al-Uns. Ada sebuah ungkapan 
yang menggambarkan al-Uns sebagai berikut: “Ada orang yang merasa
sepi dalam keramaian. Ia adalah orang yang selalu memikirkan 
kekasihnya, sebab sedang dimabuk cinta, seperti halnya sepasang 
pemuda dan pemudi. Ada pula orang yang bising dalam kesepian. Ia 

adalah orang selalu memikirkan atau merencanakan tugas 
pekerjaannya semata-mata. Adapun engkau selalu berteman di 
manapun berada. Alangkah mulianya engkau berteman dengan Allah. 
Artinya engkau selalu berada dalam pemeliharaan Allah.

Seorang hamba yang merasakan Uns dibedakan menjadi tiga 
kondisi. Pertama, seorang hamba yang merasakan suka cita berzikir 
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mengingat Allah dan merasa gelisah di saat lalai. Merasa senang di 
saat berbuat ketaatan dan gelisah berbuat dosa. Kedua, seorang 
hamba yang merasa senang dengan Allah dan gelisah terhadap 
bisikan-bisikan hati, pikiran dan segala sesuatu selain Allah yang akan 

menghalanginya untuk dekat dengan Allah. Ketiga, yaitu kondisi yang 
tidak lagi melihat suka citanya karena adanya wibawa, kedekatan, 
kemuliaan dan mengagungkan disertai dengan suka cita.22[27]

6.      Musyahadah

Musyahadah  secara  har ah  adalah  menyaksikan dengan mata
kepala. Secara terminologi, tasawuf adalah menyaksikan secara jelas
dan  sadar  apa  yang  dicarinya  (Allah)  atau  penyaksian  terhadap

kekuasaan  dan  keagungan  Allah.  Seorang  su  telah  mencapai
musyahadah  ketika  sudah merasakan  bahwa Allah  telah  hadir  atau
Allah  telah  berada  dalam  hatinya  dan  seseorang  sudah  tidak
menyadari segala apa yang terjadi, segalanya tercurahkan pada yang
satu, yaitu Allah, sehingga tersingkap tabir  yang menjadi  senjangan
antara  su  dengan  Allah.  Dalam  situasi  seperti  itu,  seorang  su

memasuki  tingkatan  ma’rifat,  di  mana  seorang  su  seakan-akan
menyaksikan Allah dan melalui persaksiannya tersebut maka timbullah
rasa cinta kasih.
 Perpaduan antara pengetahuan dan rasa cinta yang mendalam lagi
dengan adanya perjumpaan secara langsung, maka tertanamlah dalam
qalb  perasaan  yang  mantap  tentang  Allah.  Perasaan  mantapnya
pengetahuan yang  diperoleh  dari  pertemuan secara  langsung itulah

yang  dinamakan  al-yaqin.  Jadi,  al-yaqin  berarti  perpaduan  antara
pengetahuan yang  luas  serta  mendalam dan rasa cinta  serta  rindu
yang mendalam pula sehingga tertanamlah dalam jiwanya perjumpaan
secara langsung dengan Tuhannya. Dalam pandangan al-Junaid, yaqin

adalah tetapnya ilmu di dalam hati, tidak berbalik, tidak berpindah dan
tidak  berubah.  Dengan  demikian,  yaqin  adalah  kepercayaan  yang
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kokoh,  tak  tergoyahkan  tentang  kebenaran  pengetahuan  yang
dimiliki.23[28]

Pengertian  Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya (Karamah, 
Ma’unah, dan Irhas) 

1.      Mukjizat 
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Mukjizat berasal dari bahasa Arab ج  yang artinya melemahkan, 
yaitu membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Mukjizat merupakan 
sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu 
mendatangkan hal yang serupa. Menurut istilah, mu’jizat berarti 

sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri nabi atau rasul Allah 
SWT. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan 
seorang nabi atau rasul Allah SWT yang tidak dapat ditiru oleh 
siapapun dan untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan 
orang ka r dan menentang islam, dan menyeru kepada umat agar 
percaya akan keesaan Allah.

Unsur yang harus ada dalam mukjizat, antara lain:

1)      Kejadian luar biasa

2)      Tampak pada diri seorang nabi

3)      Ada tantangan dari kaum yang menyangsikan kedudukan 
seorang nabi

4)      Manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut.

Lazimnya, nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada 
saat-saat yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk membela diri atau 
menjawab tantangan orang- orang ka r.

Dalam al-Qur’an, mukjizat biasanya disebutkan dengan kata-kata ayat 
atau burhan,yang berarti bukti atau keterangan yang jelas.

Allah SWT ber rman dalam Q.S. Asy-Su’ara’: 4

ين اض ه لها  ا ة ف أ ماء آ ل ن  يه  إ   
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“Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka 

mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk 

kepadanya.”

Setiap muslim wajib memercayai mukjizat yang dimiliki nabi dan rasul. 
Mengingkari mukjizat nabi dan rasul berarti mengingkari ayat-ayat 
yang ada dalam al-Qur’an itu sendiri. Jadi, orang yang mengingkari 
mukjizat nabi dan rasul termasuk orang ka r.

Contoh Mukjizat yang Diberikan Kepada Rasul Allah

Mukjizat yang diberikan oleh Allah antara lain sebagai berikut:

1)        Nabi Ibrahim a.s

Mukjizat Nabi Ibrahim a.s. adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja
Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api dalam suhu 1700 

C, tentu hangus terbakar dalam sekejap. Namun Nabi Ibrahim a.s. 
tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Allah 

ber rman dalam Q.S. al-Anbiya’:69.

ي ر ى إ ا  رد وس ا   ا  ا 

Kami ber rman, “Hai api, jadikanlah dingin dan menjadi keselamatan 

bagi Ibrahim.”

2)        Nabi Musa a.s

Nabi Musa a.s merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israil 
agar beriman kepada Allah. Dakwahnya ditentang oleh seorang raja 
yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir’aun. Raja 
Fir’aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi 
Musa a.s. Para tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat 
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yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap 
menyerang Nabi Musa a.s.

Allah memerintahkan Nabi Musa a.s. melemparkan tongkat yang 

biasanya digunakan untuk menggembala kambingnya. Tongkat itu 
berubah menjadi ular besar dan menelan habis semua ular para 
tukang sihir tersebut. Kisah ini termaktub dalam al-Qur’an Surah Toha 
ayat 19-21.

3)        Nabi Muhammad saw.

Mukjizat Nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut.

a)      Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar.

b)      Celah-celah jari beliau dapat memancarkan air yang diminum 
para sahabatnya.

c)      Mi’raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat.

4)        Nabi saleh a.s

Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta besar dari lubang batu yang 
sangat kecil.

5)        Nabi Sulaiman a.s.

Kisah kehebatan Nabi Sulaiman a.s. dapat kita baca dalam surah Saba’
dan surah An-Nahl. Ia seorang nabi yang dapat berbicara dengan 
semua jenis binatang, termasuk dengan bangsa jin, contohnya Ifrid. Ia 
juga dapat mengendalikan angin. Ia juga seorang raja bagi manusia 
dan hewan dan berhasil mengislamkan ratu Bulqis yang sebelumnya 
menyembah berhala.
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6)        Nabi Isa a.s.

Mukjizat Nabi Isa a.s. adalah sebagai berikut.

a)      Membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin 

Allah.

b)      Menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat lagi.

c)      Menyembuhkan orang yang sakit lepra.

d)     Menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah.

2.      Karamah

Karamah berasal dari bahasa arab ر  berarti kemuliaan, keluhuran, 
dan anugerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
mengistilahkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat 
mengadakan sesuatu diluar kemampuan manusia biasa karena 
ketaqwaanya kepada Tuhan.

Menurut ulama su , karamah berarti keadaan luar biasa yang 
diberikan Allah SWT kepada para wali-Nya. Wali ialah orang yang 
beriman, bertakwa, dan beramal shaleh kepada Allah SWT.

Allah SWT ber rman dalam Q.S. Yunus: 62-64,

ر لب  له  ق ا  ن آ و لذ   مي يه و  ل    أ إ أولياء 
…… ر يا وف  ل يا  ل ف 

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada 

mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang 

beriman dan bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat….”
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Ulama’ su  meyakini bahwa para wali mempunyai keistimewaan, 
misalnya kemampuan melihat hal-hal ghaib yang tidak dimiliki oleh 
manusia umumnya. Allah SWT dapat memberi karamah kepada orang 
beriman, takwa, dan beramal shaleh menurut kehendaknya.

1)      Kejadian yang Dialami Seorang Ahli Ilmu pada masa Nabi 
Sulaiman a.s.

Ketika Nabi Sulaiman a.s. sedang duduk di hadapan dengan para 
tentaranya yang terdiri atas manusia, hewan, dan jin, beliau meminta 
kepada mereka mendatangkan singgasana Ratu Bulqis. Ada seorang 

yang berilmu berkata kepada Nabi Sulaiman a.s. menurut sebuah 
keterangan, orang yang berilmu itu bernama Asif. Perkataan orang 
berilmu tersebut diabadikan Allah SWT dalam rman-Nya Q.S. an-
Naml: 40,

قر آ  ما  رت إلي طرف ف ب أ  ا آتي   ا أ لك ن  لذ    ا 
ن كر ل و ما  ن شكر ف ر و ن ف  ليب أأشكر أ أ ذ  ا   

ر      ر ف  غ 

“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: “Aku akan 

membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. 

Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, 

iapun berkata: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku 

apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan 

barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk

(kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka 

sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.

2)      Kejadian yang Dialami Maryam binti Imran

Nabi Zakaria a.s. menemukan makanan setiap hadir di mihrab Maryam

binti Imran.
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Allah ber rman dalam Q.S. Ali Imran: 37,

ر لم ا  ر يها ز ما د  ا  ر ها ز ا و باتا ح ها  ب ن وأ قب ح ها  ها  قب ف
اء ن  رز  ل  ل إ  ن   ال   ذ  ى ل  ر أ ا  ا  ا  ز ا  و 

ا ير ح

 “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan 

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah 

menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk 

menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria 

berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” 

Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah 

memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.”

Peristiwa yang disaksikan Nabi Zakaria a.s. merupakan karamah yang 
dianugerahkan Allah SWT kepada maryam binti Imran.

Allah SWT mentakdirkan bahwa pengasuh Maryam adalah pamannya 
sendiri, yakni Nabi Zakaria a.s.

3.      Ma’unah

Ma’unah berarti pertolongan. Ma’unah adalah pertolongan yang 
diberikan oleh Allah SWT kepada orang mukmin untuk mengatasi 
kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuannya. Ma’unah 
terjadi pada orang yang biasa berkat pertolongan Allah. Misalnya, 

orang yang terjebak dalam kobaran api yang sangat hebat, namun 
berkat ma’unah/pertolongan Allah, ia selamat.

4.      Irhash

Irhash adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri 
calon nabi atau Rasul ketika masih kecil. Contohnya, Muhammad saw. 
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Selalu dinaungi awan sehingga kepanasan saat melakukan perjalanan 
dagang ke negeri Syam. Peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Isa a.s. 
ketika beliau masih bayi dalam buaian ibunya, Maryam. Pada saat 
masih bayi, Nabi isa dapat berbicara kepada orang-orang yang 

melecehkan ibunya.

Pembicaraan Nabi Isa a.s. ketika masih bayi itu disebutkan dalam 
rman Allah, Q.S. Maryam: 29-33.

ا لك ل آتا  ب  ا إ   بيا لمه  ا ف  ن  ك  ي  ال  شا إلي  ف
ا  ن  ا أ با بيا و  رو  ا د حيا و ا  ل الص و ا  أو

ل   ول و أ و أ حيا با شقيا و ج  ت ول  ل

“Maka dia (Maryam) menunjuk kepada anaknya, mereka berkata 

“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam

ayunan?” Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia 

memberiku kitab Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia 

menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan 

Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan shalat dan menunaikan 

zakat selama hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 

menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan

semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari 

wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”

·        Macam-macam Mukjizat

Menurut sifatnya, mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 
mukjizat hisyiah/kauniyah dan mukjizat maknawiyah/aqliyah.

1)        Mukjizat hisyiah/kauniyah ialah mukjizat yang dapat dilihat, 
didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat hisyiah ditujukan kepada 
orang biasa, yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya 

secara baik. Contohnya, mukjizat Nabi Nuh a.s. beliau membuat 
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perahu untuk menghadapi banjir yang pada waktu itu tidak pernah 
dilakukan orang dan mustahil dapat dilakukan oleh orang biasa. 
Setelah perahu selesai dibuat, banjir datang dan sumber airnya datang
dari tiap-tiap rumah penduduk yang ka r. Akhirnya, semua penduduk 

ka r tenggelam sedangkan Nabi Nuh a.s. dan para pengikutnya 
selamat.

2)        Mukjizat maknawiyah ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat, 
didengar, dirasakan, dicium, dan dipegang. Mukjizat maknawiyah 
hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berpikir 
sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Contohnya mukjizat yang

dimiliki Nabi Muhammad saw. berupa al-Qur’an. Tidak semua orang 
mau menerima petunjuk al-Qur’an. Hanya orang yang sehat, berbudi 
luhur, dan berperasaan halus yang sanggup menerima al-Qur’an 
dengan senang hati. Al-Qur’an memiliki keistimewaan yang luar biasa, 
salah satunya adalah dalam hal balaghah (sastra). Tidak ada seorang 
pun yang mampu menyusun atau merangkai kata-kata sebagaimana 
al-Qur’an meskipun hanya satu ayat

·Perbedaan antara Mukjizat, Karamah, Ma’unah, dan Irhash

            Pada dasarnya mukjizat, karamah, ma’unah, dan irhas adalah 
sama, yaitu anugerah Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya. 
Perbedaannya terletak pada siapa yang menerimanya.

      Perbedaan antara mukjizat, karamah, ma’unah, dan irhas adalah 
sebagai berikut.

a.       Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul.

b.      Karamah dianugerahkan kepada wali.

c.       Ma’unah diberikan kepada orang mukmin.
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d.      Irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau rasul Allah SWT 
(sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul)

Persamaan antara mukjizat, karomah, ma’unah dan irhas adalah sama-

sama datangnya dari Allah SWT. Orang yang diberikan mukjizat, 
karamah, ma’unah, dan irhas pantas diteladani hidupnya, karena 
mukjizat, karamah, ma’unah, dan irhas hanya diberikan kepada 
hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa dan beramal shaleh.

· Hikmah Mukjizat

Hikmah adanya mukjizat adalah sebagai berikut.

a. Melemahkan dan mengalahkan alasan,usaha,dan tipu daya orang-
orang yang menentang dakwah rasul allah.

b. Bagi yang telah percaya kepada kenabian maka mukjizat akan 
berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan 
kekuasaan Allah SWT.

c.  Membuktikan kebenaran rasul yang diutus Allah dan ajaran – 
ajarannya.

· Hikmah Karamah, Ma’unah, dan Irhash

Hikmah adanya karamah, ma’unah, dan irhas adalah sebagai berikut.

a. Mempertebal iman kepada Allah SWT.

b. Mendekatkan diri kepada Allah.

c. Tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan 
pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa.
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Dalil-dalil tentang wali: 

   يه و ل    ق٦٢أ إ أولياء  ا  ن ء و لذ  

“Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran

pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang

yang beriman dan mereka senantiasa bertaqwa”. (QS. Yunus: 62-63)

ر ال ا فق آ  اد ل ولي ن  ا  ل  ي وس إ  ل  ى  ل  س  ا 
ر إل ق ب  ا   ي و رض  ف ا  م ء أح إل  ب  ا تقر إل  و

ل بصر  و  لذ  صر  مع  و لذ  ى أحب ف أحبب  سم  ف ح ال
يذ  ا  س ي ولئن  ل  ها وإ س م  ل  ها و  ب 

Sabda  Rasulullah  saw  bahwa  Allah  swt  ber rman  :  “Barangsiapa

memusuhi  wali-Ku  maka  Ku  umumkan  perang  padanya,  tiadalah

hamba –  hambaKu mendekat  pada-Ku dengan hal  –  hal  yang telah

kuwajibkan, dan hamba – hambaKu tak henti hentinya pula mendekat

pada-Ku dengan hal – hal yang sunnah hingga Aku mencintainya, Jika

Aku  mencintainya  maka  aku  menjadi  telinganya  yang  ia  gunakan

untuk mendengar, aku menjadi pandangannya yang ia gunakan untuk

melihat, aku menjadi tangannya yang ia gunakan untuk melawan, aku

menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah, Jika ia meminta

pada-Ku  niscaya  kuberi  apa  yang  ia  minta,  dan  jika  ia  mohon

perlindungan pada-Ku niscaya kuberi padanya perlindungan” (Shahih

Bukhari Bab Arriqaaq/Tawadhu)

Dalil dalil tentang Karamah:

1. Allah Ta’ala ber rman:

ر لم ا  ر ا ز يه ما د  ا  ر ها ز ا و باتا ح ها  ب ن وأ قب ح ها  ها  قب ف
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اء ن  رز  ل  ل إ  ن   ال   ذ  ى ل  ر أ ا ا  ا  ز ا  و 
ا ير ح

“Maka  Tuhannya  menerimanya  (sebagai  nazar)  dengan  penerimaan

yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah

menjadikan  Zakariya  pemeliharanya.  Setiap  Zakariya  masuk  untuk

menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di  sisinya. Zakariya

berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"

Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah

memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.”. (QS.
Al Imran: 37)

2. Apa yang terjadi pada “Ashhabul Kah ” (penghuni gua). Suatu kisah
agung yang terdapat dalam surat Al Kah . Allah ber rman :

ا  ه وزد ر ية ء  ه ف إ

“Sesungguhnya  mereka  itu  adalah  pemuda-pemuda  yang  beriman

kepada Rabb mereka dan kami tambahkan pada mereka petunjuk.”

(QS. Al Kah : 13).

Mereka  ini  (Ashabul  Kah )  sebelumnya  hidup  di  tengah-tengah
masyarakat yang ka r (dengan pemerintahan yang ka r) lalu mereka

lari dari masyarakat itu. Dalam rangka menyelamatkan agama mereka,
kemudian Allah melindungi mereka di dalam Al Kah  (gua yang luas
yang berada di gunung).

Tatkala Allah Ta’ala telah selamatkan mereka di dalam gua tersebut,
lalu  Allah  tidurkan  mereka  dalam  waktu  yang  sangat  panjang,

disebutkan dalam ayat:
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ا دو ت زد ين و ة س ا ه ث  ه ولب ف 

“Mereka  tinggal  dalam gua  selama  tiga  ratus  tahun  dan  ditambah

sembilan tahun (lagi).” (Al Kah :25).

3.Diantara Karomah para wali yang disebutkan dalam Al Qur’an adalah
apa  yang terjadi  pada Dzul  Qarnain  yaitu  seorang  raja  yang shalih
yang Allah nyatakan:

ء سببا ن  ش ا  ا ل ف  وآتي ك ا  إ

“Sesungguhnya kami telah memberi  kekuasaan kepadanya di  muka

bumi  dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai

segala sesuatu”. (Al Kah  :84)

4. Diantara Karomah para wali juga apa yang terjadi pada kedua orang

tua seorang anak yang dibunuh oleh nabi Khidhir yang ketika itu nabi
Musa mengatakan:

ير  ية  ا ز أ 

”Mengapa  engkau  bunuh  jiwa  yang  bersih  padahal  dia  tidak

membunuh  orang  lain?“  (Al  Kah :74),  yang  kemudian  Khidhir

menjawabnya:

ر ا و يا قهما ط ر ا أ  ي ين فخ ؤ ل فكا أ  ا  وأ
“Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang yang

mukmin  dan  kami  khawatir  bahwa  dia  akan  menariknya  kepada

kesesatan dan keka ran.” (Al Kah :80)
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KONSEP MAKRIFAT DALAM TASAWUF

A.      Pengertian dan Tanda Ma’rifat
Dari  segi  bahasa, Ma’rifah berasal  dari  kata ‘arafa,  ya’rifu,

‘irfan dan ma’rifah yang  artinya  mengetahui  atau  pengalaman. Dan
apabila  dihubungkan  dengan  pengalaman  tasawwuf,  maka  istilah
ma’rifah  di  sini  berarti  mengenal  Allah  ketika  Su  mencapai  suatu
maqam dalam tasawuf.

     Makrifat menurut ulama tasawuf: 
Asy-Syekh  Muhammad  Dahlan  Al-Kadiriy  mengemukakan  pendapat

Abuth Thayyib A-Samiriy yang mengatakan:
نوا وا ا هوالق ب  ، و ال عرف  ال

Artinya:
“Ma’rifah  adalah  hadirnya  kebenaran  Allah  (pada  su )....  dalam

keadaan hatinya selalu berhubungan dengan Nur Ilahi...”

Secara de nitif, makrifat menurut al-Gazali ialah:

141



د لم ك  ة  ي لم لهية  رت   ل  ية و لر ى أسر  ط  .

“Terbukanya  rahasia-rahasia  Ketuhanan  dan  tersingkapnya  hukum-
hukum Tuhan yang meliputi segala yang ada”.

 Imam  Al-Qusyairy  mengemukakan  pendapat  Abdur  Rahman  bin
Muhammad bin Abdillah yang mengatakan:

، ف و و الس م  ي ف الق ك ا الع و الس عرف  ال
ت ي ا  عرفت از ا  از

Artinya:

“Ma’rifah  membuat  ketenangan  dalam  hati,  sebagaimana  ilmu

pengetahuan membuat ketenangan (dalam akal pikiran). Barang siapa

yang  meningkat  ma’rifahnya,  maka  meningkat  pula  ketenangan

(hatinya).” 
Ma’rifah adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal

yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan

mengetahui  rahasianya.  Hal  ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa
akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu
satu, dan segala yang maujud berasal dari yang satu.

Selanjutnya ma’rifah digunakan untuk menunjukkan pada salah
satu  tingkatan  dala\m  tasawuf.  Dalam  arti  su stik
ini, ma’rifah diartikan  sebagai  ilmu  pengetahuan  mengenai  Tuhan
melalui  hati  sanubari.  Pengetahuan  itu  dekian  lengkap  dan  jelas

sehingga  jiwanya  merasa  satu  dengan  yang  diketahuinya  itu,  yaitu
Tuhan.[23]  Selanjutnya Harun Nasution mengatakan bahwa  ma’rifah

menggambarkan hubungan rapat  dalam bentuk gnosis, pengetahuan
dengan hati sanubari.[24] 

Dari  beberapa  defenisi  tersebut  dapat  diketahui
bahwa ma’rifah adalah  mengetashui  rahasia-rahasia  Tuhan  dengan

menggunakan  hati  sanubari.  Dengan  demikian  tujuan  yang  ingin
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dicapai  oleh  ma’rifah  ini  adalah  mengetahui  rahasia-rahasia  yang
terdapat dalam diri Tuhan.

beberapa tanda yang dimiliki  oleh Su  bila sudah sampai kepada
tingkatan ma’rifah, antara lain:

a.    Selalu memancar cahaya ma’rifah padanya dalam segala sikap dan
prilakunya, karena itu, sikap wara’ selalu ada pada dirinya.

b.    Tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta
yang  bersifat  nyata,  kerena  hal-hal  yang  nyata  menurut  ajaran
Tasawuf, belum tentu benar.

c.    Tidak menginginkan nikmat Allah yang banyak buat dirinya, karena
hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram.

Kedudukan makrifat: Keempat tahapan yang harus dilalui oleh Su
ketika  menekuni  ajaran  Tasawuf,  harus  dilaluinya  secara  berurutan;
mulai dari syariat, Tarikat, Hakikat, dan Ma’rifah. Tidak mungkin dapat
ditempuh secra terbalik dan tidak pula secara terputus-putus. Menurut

al junaid makrifat masuk kategori hal, sedangkan menurut al qusyairi
dianggap sebagai maqom.

B.       Hakikat Ma’rifat
Ada segolongan orang Su  mempunyai ulasan bagaimana hakikat

ma’rifah. Mereka mengemukakan paham-pahamnya antara lain:
1.       Kalau  mata  yang  ada  di  dalam  hati  sanubari  manusia  terbuka,

maka mata kepalanya tertutup, dan waktu inilah yang dilihat hanya
Allah.

2.       Ma’rifah adalah cermin. Apabila seorang yang arif melihat ke arah
cermin maka apa yang dilihatnya hanya Allah.

3.       Orang arif baik di  waktu tidur dan bangun yang dilihat hanyalah
Allah SWT.
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4.       Seandainya ma’rifah itu materi, maka semua orang yang melihat
akan mati karena tidak tahan melihat kecantikan serta keindahannya.
Dan semua cahaya akan menjadi gelap disamping cahaya keindahan
yang gilang-gemilang. 

Menurut “Zunnun Al-Misribahwa pengetahuan tentang Tuhan ada
tiga macam:

1.       Pengetahuan Awam
Memberi  penjelasan  bahwa  Tuhan  satu  dengan  perantara  ucapan
syahadat.

2.      Pengetahuan Ulama
Memberi penjelasan bahwa Tuhan satu menurut akal (logika).

3.    Pengetahuan Su
Memberi  penjelasan  bahwa  Tuhan  satu  dengan  perantaraan  hati
sanubari.

 

D.      Macam-macam Ma’rifat
Secara garis  besar dapat  diambil  sebuah kejelasannya, bahwa

Ma’rifat  dapat  dibagi  kedalam  dua  kategori  :  pertama,  Ma’rifat
Ta’limiyat, dan kedua Ma’rifat Laduniah.

1.    Ma’rifat  Ta’limiyat
 Ma’rifat  Ya’limiyat  merupakan  istilah  lain  Ma’rifat  yang  di

lontarkan oleh al-Ghazali,  dapat  di  de nisikan sebagai Ma’rifat yang
dihasilkan dalam usaha memperoleh Ilmu. ta’limiyat berasal dari kata
ta’lama,  yuta’limu,  ta’liman-ta’limiyatan  yang  berarti  mencari
pengetahuan  atau  dalam  arti  lain  memperoleh  ilmu  pengetahuan.
Sedangkan orang yang yang sedang mencari ilmu disebut muta’alim.
Oleh karena itu Ma’rifat ta’limiyat yaitu berjalan untuk mengenal Allah
dari jalan yang biasa, “mulai dari bawah hingga keatas.
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Kearah  menempuh  tujuan  itu,  salik  (muta’alim)  menempuh
bermacam-macam  cara  yang  dapat  membawa  meraka  yang  pada
akhirnya  sampai  pada  hadirat  Allah  :al-Ghazali  menyebutkan  cara
tersebut  berupa  Penycian  jiwa  (tazkiyat  an-nafs)  artinya  sesorang

harus melakukan penyucian jiwa  terlebih dahulu. Perolehan Ma’rifat 
yang  merupakan  hasil  dari  kegiatan  penyucian  jiwa,  harus  terlebih
dahulu  dengan  metode  mujahadah  dan  riyadhah.  Setelah  mendaki
stasiun  demi  stasiun  menuju  Tuhan,  salik  (pelaku  tazkiyat  an-nafs)
hampir  dapat  dipastikan bahwa telah  memperoleh  jiwa  yang  bersih
dari  segala kejahatan dan dosa, yang diakibatkan dari  akhlak-akhlak
tercela.  Jiwa  seperti  ini  akan  bercahaya  dengan  segala  sifat  yang

terpuji  sehingga  dapat  menangkap  gambar  suatu  informasi  atau
pengetahuan yang tertera di lauh al-Mahfudh, yang langsung diberikan
oleh Allah kepadanya dalam kondisi Ma’rifat

Adapun fase-fase yang harus ditempuh  kerah mencapai hakikat,
salik  (muta’alim) dapat melakukan amal ibadat cara menuju kepada
Tuhan dengan menempuh empat fase :

Fase 1. Disebut dengan amal  lahir.  Artinya :  berkenalan melakukan
amal  ibadat  yang  dipardukan  dan  sunnat,  sebagai  mana  yang
dilakukan  Rosulullah  Saw.
Fase 2. disebut amal batin atau moraqabah (mendekatkan diri pada
Allah)  dengan  jalan  menyucikan  diri  dari  maksiat  lahir  dan  batin
(takhalli), memerangi hawa nafsu, dibarengi dengan amal yang terpuji
(mahmudah)  dari  taat  lahir  dan  batin  (tahalli)  yang  semuanya  itu

merupakan amal qalb (hati). Setelah hati dan ruhani telah bersir dan
diisi  dengan  amalan  batin  (dzikir),  maka  pada  fase  ini  salik
didatangkan nur dari Tuhan yang dinamakan nur kesadaran.
Fase 3. disebut riadhah/ melatih diri dan mujahadah/ mendorong diri.
Maksud  dari  dari  pada  mujahadah  yakni  melakukan  jihad  lahir  dan
batin  untuk menambah kuatnya kekuasaan ruhani atas jasmani, guna

membebaskan jiwa kita dari belenggu nafsu duniawi, supaya jiwa itu
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menjadi  suci,  Imam  ghazali  mengumpamakan  seperti  kaca  cermin
yang dapat menangkap sesuatu apapun yang bersifat suci, sehgingga
salih dapat menerima informasi hakiki tentang Allah.
Fase 4. disebut murhalah “fana kamil” yaitu jiwa salik telah mencapai

pada  martabat  menyaksikan  langsung  yang  haq  dengan  al-haqq
(syuhudul  haqqi  bil  haqqi).  Pada  fase  keempat  ini,  sebagai  puncak
segala  perjalanan,  maka  didatangkan  nur  yang  dinamakan  “nur
kehadiran”

2.      Ma’rifat Laduniyah
Ma’rifat  laduniyah yaitu  Ma’rifat  yang langsung dibukakan oleh

Tuhan dengan keadaan kasf, mengenal kepada-Nya. Jalannya langsung

dari atas dengan menyaksikan Dzat yang Suci, kemudian turun dengan
melihat sifat-sifat-Nya,  kemudian  kembali  bergantung kepada nama-
nama-Nya.  Ibnu  ‘Atha’illah  memberi  istilah  lain  terhadap  Ma’rifat
laduniyah  dengan  sebutan  Ma’rifat  orang  mahjdub.  Ma’rifat  orang
majdub  yang  diungkapkan  oleh  Ibnu  ‘Atha’illah  merupakan  sebuah
Ilmu yang diberikan secara langsung oleh Tuhan kepada manusia yang

ada  sisi  kesamaannya  dengan  Ma’rifat  Laduniyah.
Lebih  jauh,  kalangan  su  tersebut  menyatakan  bahwa  orang  yang
telah mengenal Allah,  juga akan dianugrahi Ilmu laduni.  Ilmu laduni
merupakan ilmu yang di ilhamkan oleh Allah Swt. Kepada hati hamba-
Nya  tanpa  melalui  suatu  perantara  (wasitaha),  sebagaimana
perantara  yang  pada  umumnya  dibuat  untuk  memeperoleh  ilmu
pengetahuan  –seperti  talqin  dari  -  su .

Tidak  sama dengan  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh  secara  biasa
(Ma’rifat talimiyat), ilmu laduni bersifat tetap dan tidak dapat hilang
atau terlupakan. Seseorang yang telah dianugrahi ilmu laduni disebut
dengan  ‘alim  sejati’  (alim  yang  sebenarnya).  Sebaliknya,  seseorang
yang tidak memperoleh dari ilmu laduni, belum bisa disebut sebagai
alim  sejati.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  Abu  Yazid  al  Bistami  bahwa

“Tidaklah  disebut  sebagai  alim  (ma’rifat  al-mahdjub)  jika  seseorang
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masih  memeproleh  ilmunya  dari  hapalan-hapalan  kitab,  karena
seseorang yang memperoleh ilmunya dari hapalan, pasti akan mudah
melupakan ilmunya. Dan apabila ia lupa, maka bodohlah ia ”Seorang
yang  ‘alim  (ma’rifat  laduniyah)  adalah  orang  yang  memeproleh

ilmunya  langsung  dari  Allah  menurut  waktu  yang  dikehendaki-Nya,
dengan tidak  melalui  hapalan  dan pelajaran.  Orang seperti  ini  pula
menurut Muhammad Na s disebut sebagai ‘alim ar-Rabani -orang yang
berpengetahuan ketuhanan-. Dengan demikian Ma’rifat laduniyah juga
dapat  disebut  Ma’rifat  orang Mahjdzub  juga  dapat  disebut  ‘alim  ar-
Rabani  yaitu  orang  yang  langsung  dibukakan  oleh  Tuhan  untuk
mengenal  kepada-Nya.  Jalannya  langsung  dari  atas  dengan

menyaksikan Dzat  yang Suci,  kemudian turun  dengan melihat sifat-
sifat-Nya,  kemudian  kemudian  kembali  bergantung  kepada  nama-
nama-Nya.
Firman Allah dalam al-Qur’an :

لكه :  ما  ا ن ل ا  م او ن  حمة  ا  65تي
Artinya :  “…yang telah berikan padanya rakmat dari  sisi  kami,  dan

yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami” (al-Kah  : 65).

Ma’rifat  laduniyah  tidak  jauh  bedanya  dengan  ‘alim  Rabbani
yang berbeda dengan Ilmu yang dipelajari para Ilmuwan, dalam istilah
al-Ghazali  disebut  dengan  Ilmu  ta’limiyat.  Namun,  keduanya  tetap
berhubungan. Hubungan antara keduanya, menurut al-Ghazali laksana
naskah asli dengan duplikatnya. Hal ini mirip dengan teori plato bahwa
Ilmu yang ada di alam ide itu lebih murni dari pada ilmu yang telah

digelar  di  alam  raya,  namun  kedunya  persis  sama,  seperti  halnya
naskah asli dengan duplikatnya atau fotokopinya. Ilmu laduniyah, ‘alim
Ar-Rabani, ‘alim sejati, dan Ma’rifat orang mahjdub dapat dicapai oleh
para su  dalam keadaan penghayatan Kasyf,  sedang ilmu ta’limyah
hanya  dapat  dipelajari  oleh  para  ilmuwan  setapak  demi  setapak
dengan susah payah. 

F.       Tokoh Ma’rifat
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Dalam  litelatur  tasawuf,  dijumpai  dua  orang  tokoh  yang
mengenalkan paham ma’rifat, yaitu al-Ghazali dan Dzannun al-Misri.[9]
Secara de nitif, makrifat menurut al-Gazali ialah:

ج ج ب ي يج ال ل ججو ا جم بجتر ا الع جرا الربوبيج  ى أ ا 
ا و و ال

 “Terbukanya  rahasia-rahasia  Ketuhanan  dan  tersingkapnya  hukum-
hukum Tuhan yang meliputi segala yang ada”.
Ketika  dzunun  al  misri  ditanya  bagaimana  ia  memperoleh  makrifat
tentang tuhan, ia menjawab:  رف رف  ول   لما 
“aku mengetahui tuhan dengan tuhan, sekiranya tidak karena tuhan
aku tak akan tahu tuhan”. 

Makrifat dalam pandangan al qur’an dan hadist
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  makrifat  erat
hubungannya dengan nur (cahaya ilahi). Di dalam al qur’an kita jumpai
tidak jurang dari 43 kata nur diulang dan sebagian besar dihubungkan
dengan tuhan. Missal ayat berikut:

ا ف ل  نو ( ع ال ل نو )40 لم 
“barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah
dia mmepunyai cahaya sedikitpun” (QS. An Nur: 40).

Tasawuf dan Kehidupan Modern

Menurut Qomarudin Hidayat yang dikutip oleh Fakhruroji,  salah satu
identitas  masyarakat  modern  ialah  sikapnya  yang  agresif  terhadap
kemajuan  (progress)  yang  didorong  oleh  berbagai  prestasi  yang
dicapai  melalui  ilmu pengetahuan dan teknologi  (iptek),  masyarakat
modern  berupaya  mementahan  kesakralan  kosmos.  Semua  harus
tunduk oleh kedigjayaan iptek yang berforos pada rasionalitas. Karena
sifatnya mengunggulkan rasionalitas, karakteristik masyarakat modern

148



ini  sifatnya  berubah-ubah  dimana  masing-masing  mereka  berusaha
untuk mencari makna tentang sesuatu secara lebih rasional dan biasa

berbentuk material (kebendaan).

Disisi  lain  sebagai  akibat  modernitas,  dimensi  spiritual  keagamaan
masyarakat  modern  menjadi  kering  dan  tereduksi  sehingga  proses
pencarian  akan  spirutualitas  semakin  meningkat.  Masyarakat  yang
hanya  mementingkan  material  cendrung  akan  merasa  gelisah  dan
tidak  bahagia  dengan  kesenangan  material  yang  diperolehnya.
Kegelisahan dan ketidak-puasan ini membawa pada hal-hal negatif dan
tidak  menguntungkan  masyarakat,  bahkan  dapat  membawa kepada

keruntuhan masyarakat.

Sebuah  kenyataan  dan  adanya  kecendrungan  bahwa  spiritualisme
yang  bersumber  dari  agama  semakin  mendapat  tempat  tersendiri
dalam masyarakat modern sangat menarik untuk dicermati terutama
di  dunia  Barat.  Munculnya  tasawuf  atau  su sme  sebagai  alternatif
untuk merespon kekeringan spiritual  masyarakat modern tampaknya

cukup  beralasan.  Karena  krisis  besar  yang  melanda  umat  manusia
tidak dapat hanya diatasi dengan keunggulan iptek sebagai ideologi
besar yang dianut oleh negara-negara di dunia. Ideologis sosialisme-
komunisme,  misalnya  telah  gagal  total,  demikian  juga  ideologi
kapitalisme-liberalisme,  juga  dianggap  goyah  dan  rapuh,  tinggal
menuggu  lonceng  kematiannya.  Para  pengamat  khususnya

futurology hampir  sepakat  terhadap  hal  itu.  Disinilah  kemudian
agama  mulai  dilirik,  sebagai  harapan  dan  benteng  terakhir  untuk

menyelamatkan peradaban manusia dari kehancuran.

Di  era  modern  ini  muncul  gejala  baru  yang  berbeda  dari  era
sebelumnya.  Tarekat  kesu an  bermunculan  di  tempat  yang  tak
terkirakan sebelumnya, seperti  di  Manhattan,  New York,  kini  banyak

dibangun pusat kajian su sme yang lengkap dengan su  bookstore-
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nya.  Di  Indonesia  sendiri  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  gejala
munculnya penghayatan su sme kepanggung kehidupan keagamaan
juga  terlihat  dengan jelas.  Media  masa sering  melaporkan misalnya
bahwa  literatur  su sme  termasuk  buku-buku  terlaris  di  pasaran.

Kursus-kursus  tasawuf bagi  kalangan sosial  menengah ke atas  yang
diselenggarakan oleh lembaga semacam LSAF (Lembaga Studi Agama
dan Filsafat) dan Paramadina menarik minat cukup tinggi, terutama di
kalangan  kaum  kota  dan  terdidik  secara  modern.  Di  Banjarmasin,
tepatnya di Banjarbaru yang digagas oleh IAIN Antasari juga dibangun
pendidikan untuk lanjut usia, dimana meterinya juga berkaitan dengan
ilmu tasawuf. Kehidupan su stik ini juga bahkan merambah ke dunia

syair.  Terdapat  seniman  atau  penyanyi  yang  tidak  malu-malu  lagi
memproklamirkan dirinya sebagai penyair su stik. Sejalan dengan hal
tersebut  Sayyed  Husein  Nasr  dalam  suatu  surveinya  (1990)
menyimpulkan dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi peningkatan
signi kan  dalam  minat  terhadap  su sme,  terutama  di  kalangan

terdidik[5].

Alvin To er seperti dikutif oleh Munawwar dalam bukunya The Third

Wave,  John  Naisbitt  dan  istrinya  Patricia  Aburdence,  mengatakan
bahwa abad ke 21, akan terjadi kebangkitan agama yang disebutnya
dengan  istilah  The  Age  of  Religion. Hal  ini  dikarenakan  ilmu
pengetahuan dan teknologi modern tidak memberikan makna tentang
kehidupan sehingga di zaman ini muncul istilah Turning to the East,

sebagai penomena bahwa agama akan mengalami kebangkitan. Itulah
sebabnya akhir-akhir ini banyak orang Barat yang pergi ke India, Turki,
Tibet,  Srilangka,  Cina  dan  Jepang  untuk  menggali  tradisi  kearifan
spiritual yang berakar dari ajaran  Su sme, Hinduisme, Budhisme

Zen,  dan Taoisme,  dalam  rangka  mencarai  harmoni  diri  (the

universal harmony) serta makna dan hakikat kehidupan Lebih lanjut
Dadang yang mengutip pandangan Naisbitt bahwa kebangkitan agama
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di  era  post  modernisme ini  ialah  agama  dalam  pengertian
spiritualitas, bukan organized religion.[6]

Hal senada juga dikatakan oleh Said Agil Husin al- Munawawar bahwa

tren  kembali  kepada agama, lebih  berorintasi  spiritualisme,  bukan
religius  formal yang  konvensional.  Annemarie  Schimmel  dalam
bukunya  Mystical  Dimensions  of  Islam yang  dikutip  Munawwar
mengakui  bahwa  masyarakat  modern  tampaknya  enggan  terikat
dengan agama-agama formal. Mereka lebih tertarik dengan meditasi,
zikir, dan olah rohani lainnya dibanding dimensi ritual, moral dan sosial

pada agama-agama formal.

Penilaian ini  boleh jadi  didasarkan pada kegagalan agama-agama di
Barat,  khususnya  Kristen.  Dari  tiga  agama  besar  penerus  ajaran
Iberahim, Kristenlah yang memiliki  reputasi terjelek dalam hal sikap
toleransi,  yang  cendrung  menuntut  loyalitas  dan  melahirkan  sikap
eksklusif  dan  akhirnya  menimbulkan  kesan  berlawanan  dan
pertentangan.  Sementara  itu  alur  pemikiran  dan  watak  dari  post

modernisme menentang kedua hal tersebut.

Kegagalan agama-agama di Barat dalam menangani perubahan sosial
serta masalah yang ditimbulkan terlihat dari merajalelanya kultus dan
agama  yang  lebih  rendah  (sekte-sekte)  seperti,  People’s  Temple,

Children  of  God,  kelopmpok  David  Kores,  Haven  Gate,  dan

Aryan  Nations.  Semua  itu  merupakan  konpensasi  dari  dorongan

keagamaan yang tak  tersalurkan secara  wajar  dan re ektif  perasan
prustasi masyarakat maju.[7]

Pemahaman agama secara rasional ditambah dengan pelaksanaannya
secara formal, tidak cukup menjamin kesetiaan orang terhadap agama
yang dianutnya. Pemahaman dan formalitas agama tidak membawa
orang merasa nikmatnya beragama. Bahkan mungkin hanya membuat
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orang merasa terbebani dengan berbagai ketentuan normatif agama.
Oleh  karena  itu  tasawuf  atau  dimensi  spiritualitas  agama  menjadi
pilihan karena bentuk kebajikan spiritual dalam tasawuf telah dikemas
dengan  lsafat,  pemikiran,  ilmu  pengetehuan,  dan  disiplin

kerohaniawan tertentu berdasarkan ajaran Islam.[8]

Amin  Abdullah  mengatakan:  tasawuf  ibarat  seperti  “magnet’.  Dia
(tasawuf) tidak menampakkan diri dipermukaan, tapi mempunyai daya
kekutan  yang luar  biasa.  Potensi  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  apa
saja.  Dalam  kehidupan  modern  yang  serba  meteri,  tasawuf  bisa
dikembangkan  kearah  yang  konstruktif,  baik  yang  menyangkut

kehidupan “pribadi” maupun “sosial”. Cepat atau lambat masyarakat
Indoesia  akan  terkena  apa  yang  disebut  penyakit  alienasi

(keterasingan)  karena  proses  pembangunan  dan  modernisasi  yang
begitu  cepat.  Orang  butuh  pedoman hidup  yang  bersifat  “spiritual”
yang  mendalam  untuk  menjaga  integritas  kepribadiannya.  Penyakit
alienasi  tidak  bisa  dibiarkan  terus  menjalar  dengan  merusak  sendi-
sendi  kehidupan  pribadi  dan  sosial.  Dimensi  Tasawuf  (bathiniyah)

dalam Islam menurut Amin Abdullah dapat menjawab dan mencarikan
pemecahan dari kesulitan yang ada .

Dari  beberapa  pendapat  diatas  nampaknya  dapat  dipahami  bahwa
dimensi  tasawuf  dalam  Islam  merupakan  sebuah  terapi  dalam
mengatasi  berbagai problema masyarakat modern yang perlu  untuk

digali dan dikembangkan serta dimasyarakatkan.

Tasawuf juga melatih manusia memiliki ketajaman batin dan kehalusan
budi  pekerti.  Sikap  ketulusan  bathin  dan  kehalusan  budi  pekerti
menyebabkan  ia  akan  selalu  mengutamakan  pertimbangan
kemanusian pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan demikain ia

akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.
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Tarikat  yang  ada  dalam  ajaran  tasawuf  akan  membawa  manusia
memiliki  jiwa  istiqamah,  jiwa  yang  selalu  diisi  dengan  nilai-nilai
ketuhanan.  Ia  selalu  mempunyai  pegangan  dalam  hidup.  Keadaan
demikian menyebabkan ia selalu tabah dan sabar dalam menghadapi

berbagai persoalan hidup.  Terhindar dari  kegelisahan jiwa, stres dan
putus  asa.  Ajaran  tawakkal pada  Tuhan,  menyebabkan ia  memiliki
pegangan  yang  kokoh,  menggadaikan  diri  sepenuhnya  pada  Tuhan,
sehingga hidupnya akan menjadi tenang. Sikap frustasi dapat diatasi
dengan sikap ridha yang diajarkan tasawuf yaitu selalu pasrah dan
menerima  terhadap  keputusan  Tuhan  tanpa  banyak  mengeluh.  Ia
menyadari bahwa Tuhan berkuasa dalam segala hal. Sikap meterialistik

dan  hedonistik  yang  menggerogoti  manusia  modern  dapat  diatasi
dengan menerapkan konsep zuhud yakni sikap tidak mau diperbudak

oleh pengaruh materialistik atau keduniawiaan.
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