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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah SWT yang 

memiliki karakteristik yang khas. Untuk memahami siapakah manusia itu, 

maka manusia harus dikaji sebagai obyek yang menyeluruh dan mendalam, 

yaitu dengan memahami potensi kehidupan yang mempengaruhi 

kehidupannya. Potensi kehidupan yang dimaksud adalah ciri khas yang 

diberikan oleh Sang Pencipta yang diberikan pada setiap makhluk hidup. Dan 

apabila diperhatikan dengan mendalam, potensi kehidupan ada dua yaitu 

kebutuhan jasmani dan naluri. Sedangkan akal bagi kehidupan manusia, tidak 

termasuk dalam potensi kehidupan. Sebab manusia masih dapat hidup 

meskipun akalnya hilang. Seperti orang gila atau anak kecil yang akalnya 

belum sempurna. Namun akal merupakan kelebihan yang diberikan pada 

manusia, yang dengan akal itulah mampu membedakan antara manusia 

dengan makhluk lainnya.
1
  

Akal yang merupakan anugrah yang luar biasa dari Allah SWT yang 

diberikan khusus kepada manusia tentunya mempunyai konsekuensi nilai 

moral religius yang harus dilaksanakan oleh manusia, yaitu kewajiban dalam 

memberdayakan dan mendayagunakan akal tersebut melalui pendidikan, 
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karena manusia harus mempertanggungjawabkan semua aktifitas 

perbuatannya dihadapan Khaliknya. Rasulullah saw bersabda: 

ْعُت َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َعِن اْبِن ُعَمٍر َرِضَي اهللُ َعْنُه : َسَِ

 قاَل : ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُّ رَاٍع َمْسُؤْوٌل َعْن َرِعيَِّتِه .
Dan Ibn Umar ra berkata: “aku mendengar Rasulullah saw bersabda: 

tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. (HR. Mutafaq 

‘alaih)
2
 

Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu keniscayaan bagi 

manusia sebagai khalifah fil ardhi sebagaimana yang telah dicontohkan nabi 

Adam As hingga manusia dewasa ini. Selama masih ada manusia, disitulah 

pasti ada pendidikan. 

Pendidikan merupakan pilar yang penting dalam menuntut setiap 

perubahan. Sebagai pilar atau dasar bagi perubahan maka pendidikan 

mempunyai beban yang berat untuk mengupayakan perubahan tersebut dan 

telah terbukti dalam sejarah Indonesia maupun dunia, bahwa pendidikan 

adalah agent of change menuju perbaikan taraf berfikir dan perubahan setatus 

dalam hidup bermasyarakat. 
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Pendidikan agama merupakan bagian integral dari system pendidikan 

nasional, dalam undang-undang  No. 20 Tahun 2003, pasal 37 ayat (1) tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan Nasional bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh dunia pendidikan 

adalah mendidik mereka dengan akhlaq yang mulia yang jauh dari kejahatan 

dan kemunafikan. Manusia memerlukan pendalaman dan nilai-nilai norma 

dan akhlaq ke dalam jiwa mereka. Di samping pendalaman akhlak juga 

manusia memerlukan ketentraman jiwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

Pendidikan yang ditekankan pada tujuan untuk mencerdaskan bangsa 

serta menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia dan bangsa, yang dalam 

pandangan Al-Qur’an dikenal dengan khoirun ummah. Karena itu pendidikan 

mempunyai tantangan yang cukup berat serta harus memiliki nilai tambah 

agar dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Selain itu juga harus 

dapat memberikan perilaku yang membangun yaitu generasi yang kreatif, 

produktif dan dinamis, efektif dan efisien. Namun pendidikan juga dapat 
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mengembangkan sikap kearifan, yaitu sikap yang mampu memahami makna 

kehidupan bersama untuk membangun masyarkat, bangsa dan negara. 

Untuk membangun generasi yang memiliki kemampuan berpikir orde 

tinggi, metodologi dan materi pembelajaran yang merangsang tumbuhnya 

kepenasaran intelektual haruslah lebih ditonjolkan untuk membangun pola 

pikir, tradisi, dan budaya keilmuan, menumbuhkan kreativitas dan sekaligus 

daya inovasi, itulah salah satu jiwa dari kurikulum 2013.
3
 

Dibalik upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan di atas ada gejala 

yang mengkhawatirkan. Akhir-akhir ini terjadi pergeseran pandangan 

masyarakat terhadap pendidikan seiring dengan tujuan masyarakat (social 

demand) yang berkembang dalam sekala yang lebih makro. Kini masyarakat 

melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan terhadap perolehan pengetahuan dan ketrampilan dalam konteks 

waktu sekarang saja tetapi disisi lain, pendidikan dipandang sebagai bentuk 

investasi, baik modal ataupun manusia (human and capital investment) untuk 

membantu meningkatkan ketrampilan hidup (life skill) dan pengetahuan 

(knowledge) sekaligus mempunyai kemampuan produktif dimasa depan yang 

diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya. Karena itu, tidak 

mengherankan apabila pendidikan selalu di pertimbangkan nilai imbalnya 

(rate of return) , berapa besar investasi serta keuntungan yang akan 
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diperolehnya. Lembaga pendidikan yang tidak dapat memberikan nilai imbal 

pada masa yang akan datang tidak akan dilirik orang.
4
 

Tidak berhenti disitu. Ketegangan antara spiritual dan material. 

Pengetahuan yang datang dari barat yang bersifat sekuler dan matrealistik 

menyebakan tergusurnya hal-hal yang bersifat spiritual. Padahal ada aspek-

aspek tertentu dalam kehidupan manusia yang membutuhkan spiritual dan 

transedental,
5
 terlebih di era modern. 

Modernitas di seantero dunia semenjak kemunculannya yang ditandai 

dengan renaissance sekitar 17 abad lalu, disamping memiliki dampak positif 

yang hebat, juga mendatangkangkan efek negative yang tidak kalah 

dahsyatnya. Sisi positifnya telah banyak kita akui dan kita nikmati seperti 

meningkat-pesatnya sains dan teknologi, semakin menyempitnya dunia dalam 

cakupan komunikasi yang semakin tunggal, system informasi yang makin 

mengalami percepatan yang kian  melangit dan tentunya berubahnya dunia ke 

dalam satu system tunggal, satelit, yang meniscayakan adanya dunia maya 

(cyber-space) melalui internet. Dengan system manunggal ini pula maka 

jaringan informasi multimedia telah menjadi hajat wajib dalam kehidupan 

umat manusia. 

Kadang dalam menikmati semua itu, menjadikan manusia lupa akan 

jati dirinya yang sebenarnya, secara tidak sadar ia justru diperbudakkan oleh 
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modernitas-sains yang semakin melingkup dan memenjarakan jiwanya. Dari 

sinilah kompleksitas gejala negative bagi kemanusiaan dimulai.
6
  

Di era modern ini berbagai krisis menimpa kehidupan manusia mulai 

dari krisis sosial, krisis struktural, sampai krisi spiritual. Dan semuanya 

bermuara pada persoalan makna hidup manusia. Modernitas dengan segenap 

kemajuan teknologi dan pesatnya industrialisasi membuat manusia kehilangan 

orientasi. Kekayaan materi kian menumpuk tetapi jiwa mengalami 

kekosongan. Seiring dengan logika dan orientasi yang kian modern, kerja dan 

materi lantas menjadi aktualisasi kehidupan masyarakat. Gagasan tentang 

makna hidup menjadi berantakan. Akibatnya manusia menjadi sebuah mesin. 

Semuanya diukur atas dasar materi. Manusia pun makin terbawa arus deras 

desakralisasi dan dehumanisasi.
7
  

Salah satu contoh, tingginya korupsi di tingkat elit para petinggi 

negara ini merupakan suatu indikasi dan bukti nyata bahwa pendidikan agama 

khususnya yang merupakan program pemerintah yang telah diselenggarakan 

semenjak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang ini masih perlu banyak 

berbenah dari segala aspek terutama dalam pembentukan nilai-nilai moral 

yang mampu menyentuh hati nurani anak bangsa.  

Berbeda dengan pendidikan formal yang dinaungi pemerintah, 

penanaman nilai-nilai moralitas di pendidikan pesantren sampai saat ini 
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terbukti mampu mempertahankan anak bangsa dari erosi dan dekadensi moral. 

Pembentukan jati diri manusia yang berkhlakul karimah demi terwujudnya 

insan paripurna merupakan salah satu misi lembaga pesantren. Sikap tulus-

ikhlas, sabar, tawakal (berserah diri), tawadhu’ (hormat), jujur serta mandiri, 

semuanya merupakan nilai yang tertanam di pesantren.
8
 Disinilah pentingnya 

peran tasawuf.  

Tasawuf dalam pengertian umum berarti kecendrungan mistisme 

universal yang ada sejak dahulu kala, berasaskan terhadap sikap zuhud 

terhadap keduniaan (asketisme), dan bertujuan membangun hubungan 

(ittishal) dengan al-mala’ al-a’la yang merupakan sumber kebaikan, emanasi 

dan ilumunasi.
9
 

Para ilmuan sejarah umumnya menyimpulkan bahwa tasawuf adalah 

sebagai dimensi mistik dalam islam. Menurut mereka kemunculan tasawuf 

berawal pada abad ke-9 masehi, atau sekitar dua ratus tahun sesudah kelahiran 

islam.
10

 Pada mulanya tsawuf merupakan perkembangan dari pemahaman 

tentang makna intitusi-institusi islam. Sejak zaman sahabat dan tabi’in, 

kecendrungan orang terhadap ajaran islam secara lebih analitis sudah muncul, 

sejak saat itu  ajaran islam dipandang dari dua aspek, yaitu aspek lahiriyah 

dan aspek batiniyah. Pengalaman dan pendalaman aspek dalamnya mulai 
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terlihat sebagai hal yang paling utama, namun tanpa mengabaikan aspek 

luarnya yang dimotivasikan untuk membersihkan jiwa.
11

 

Sejarah mencatat adanya konflik tajam antara penghayatan keagamaan 

yang bersifat lahiriyah dan batiniyah. Di kalangan umat islam tidak sedikit 

yang menyebutkan bahwa tasawuf telah menyimpang dari ajaran islam, 

bahkan ada dari para pemikir dan peneliti yang menyebutkan bahwa salah 

satu yang menjadi sebab mundurnya umat islam adalah tasawuf.
12

 Hal ini 

dikarenakan banyak kaum muslimin yang salah mengartikan tasawuf. Mereka 

mengartikan bahwa bertaswuf berarti meninggalkan dan mengabaikan urusan 

dunia. Padahal islam tidak mengharamkan kenikmatan dan kedudukan dunia 

selama masih bersifat proporsional, sebagaimana dijelaskan dalam firman 

Allah pada surat al qasash ayat 77: 

نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّه  اَر اْْلِخرََة َوََل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َك إِلَيْ َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
بُّ اْلُمْفِسِديَن   َوََل تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اْْلَْرِض ِإنَّ اللََّه ََل ُيُِ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

Dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

Berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q.S.Al-

Qasas: 77).
13
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. Bahkan tasawuf berperan besar terhadap penyebaran islam di 

nusantara menjadi lebih mudah dan damai berkat dakwah yang dilakukan para 

sufi, yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga sekarang ini.  

Said Aqil Siroj adalah seorang kiyai yang lahir dan dibesarkan dalam 

lingkungan pondok pesantren sekaligus sosok intelektual muslim Indonesia 

dan juga merupakan ketua umum dari organisasi masyarakat terbesar di 

Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) sejak tahun 2004 sampai sekarang. 

Beliau adalah sosok ulama yang concern dalam berbagai pemikiran islam, 

salah satunya dalam bidang tasawuf. Salah satu karya said aqil dalam bidang 

ilmu tasawuf tergores dalam karyanya yang berjudul Tasawuf Sebagai Kritik 

Sosial. Tasawuf Sebagai Kritik Sosial merupakan karya Said Aqil yang sangat 

fenomenal sekaligus refleksi dari upaya memperkuat pola pikir tawassuth 

(moderat), tawazun (keseimbangan), i’tidal (jalan tengah), dan tasamuh 

(toleran) dalam islam.  

Berbicara tasawuf berarti berbicara tentang etika. Berbicara tentang 

etika dalam islam berarti berbicara tentang prinsip pokok dan misi dasar islam 

ditirunkan ke bumi ini. Yakni, islam sebagai rahmatan lil-‘alamin. Dan yang 

kemudian ditegaskan oleh nabi Muhammad Saw: 

 قِ َل خْ اْْلَ  مَ ارِ كَ مَ  مَ َتم ِْلُ  تُ ثْ عِ بُ  اَ ّنَّ إِ 

  Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. 
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Dalam buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial ini Said Aqil ingin 

menunjukkan sesuatu yang kurang diperhatikan dan bahkan diabaikan dalam 

perbincangan tentang islam belakangan ini di Indonesia. Maraknya sejumlah 

aksi intimidasi, pemaksaan dan kekerasan yang membawa nama islam, 

mengukuhkan kenyataan bahwa etika dan moralitas sudah terlepas jauh dari 

pengamalam keagamaan umat. 

Dunia pendidikan negara ini juga tidak lepas dari sorotan. Menurut 

Said Aqil Siroj pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosialisasi dan 

inkulturasi yang mennyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terakumulasi 

dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat berjalan seiring dengan 

pertumbuhan dan proses sosialisasi, sekaligus inkulturasinya dalam bentuk 

yang dapat diserap secara optimal. Adapun tasawuf sesungguhnya bukan 

suatu penyikapan yang pasif atau apatis terhadap kenyataan sosial. Sebaliknya 

seperti diteguhkan oleh Dr. Abu Al-‘Ala Al-Afifi dalam studinya tentang 

tasawuf ilmu klasik, tasawuf berperan besar dalam mewujudkan sebuah 

revolusi moral-spiritual yang meripakan etical basic atau al-asasiyyah al-

akhlaqiyyah bagi suatu formulasi sosial , seperti dunia pendidikan.  

Selain sebagai sebuah sikap asketis, tasawuf juga merupakan metode 

pendidikan yang membimbing manusia ke dalam harmoni dan keseimbangan 

total. Metode itu bertumpu pada basis keharmonian dan kesatuan dengan 

totalitas alam. Dengan demikian, perilakunya tampak seperti manifestasi cinta 
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dan kepuasan dalam segala hal. Bertasawuf yang benar berarti sebuah 

pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual (kini dikenal dengan metode 

ESQ). 

Disadari bahwa pendidikan yang dikembangkan selama ini masih 

terlalu menekan arti penting akademi, kecerdasan otak, serta jarang sekali 

terarah pada kecerdasan emosi dan spiritual. Hal yang terakhir ini memiliki 

keunggulan karena mengajarkan integritas, kejujuran, komitmen visi, 

kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, prinsip kepercayaan, 

penguasaan diri, dan sinergisitas. Dalam tasawuf, IQ (dzaka ‘aqli), EQ (dzaka 

dzhihni), dan SQ (dzaka qalbi) merupakan komponen-komponen potensi 

kemanusiaan yang perlu dikembangkan secara harmonis. Ini dilakukan agar 

menghasilkan daya guna yang luar biasa, baik secara horizontal dalam 

lingkup pergaulan antar manusia atau secara vertical dalam relasinya dengan 

yang Trasenden, Sang Ilahi. Tanpa itu yang muncul adalah berkecambahnya 

krisis dan degradasi dalam ranah moral, pemiskinan sumber daya manusiawi, 

dan penyempitan cakrawala berpikir iyang cenderung berkutat pada militansi 

sempit atau penolakan terhadap pluralitas. 

Tasawuf Sebagai Kritik Sosial sebagaimana namanya merupakan 

sebuah kritik terhadap berbagai fenomena dimensi kehidupan dalam ranah 

kebangsaan kekinian yang ditinjau dari perspektif tasawuf. Buku Tasawuf 
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Sebagai Kritik Sosial sangat kaya dengan nilai-nilai pendidikan tasawuf yang 

bersifat implementatif. 

Dalam karya monumental ini diurai dalam tujuh bagian utama. Bagian 

pertama beliau memaparkan tentang tasawuf, moralitas, dan kebangsaan. 

Kemudian pada bagian kedua beliau paparkan  rekonstruksi fiqh siyasah dan 

peran politik umat, bagian ketiga: pesantren pendidikan islam dan basis 

komunitas etik, bahian keempat: islam membela hak-hak perempuan, bagian 

kelima: islam dan inspirasi kebangsaan (al-wathaniyyah): teologi kerukunan 

dan kemajemukan bangsa, bagian keenam: islam, hak asasi manusia, dan 

problem-problem kemanusiaan (al-insniyyah), bagian ketujuh: nahdlatul 

ulama dan inspirasi untuk transformasi sosial. 

Dari pembahasan sekilas di atas, penulis melihat bahwa begitu banyak 

nilai-nilai pendidikan tasawuf yang terkandung dalam buku Tasawuf Sebagai 

Kritik Sosial karya Said Aqil Siroj yang perlu dikaji lebih dalam. Maka dari 

itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “NILAI-NILAI 

PENDIDIKAN TASAWUF DALAM BUKU TASAWUF SEBAGAI 

KRITIK SOSIAL KARYA SAID AQIL SIROJ” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam buku Tasawuf Sebagai Kritik 

Sosial karya Said Aqil Siroj? 
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2. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan Islam tersebut dalam suatu 

Lembaga Pendidikan Islam atau kehidupan sehari-hari? 

C. Tujuan Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian tentang nilai-nilai pendidikan tasawuf 

dalam buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial karya Said Aqil Siroj, dengan 

tujuan ingin menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan tasawuf dan 

implementasinya. Beliau bukan saja seorang kiyai sebagaimana dikenal 

kebanyakan orang, tetapi juga seorang pemikir yang concern dalam bidang 

tasawuf yang sangat komit dengan islam. 

 Mengingat perkembangan kondisi global semakin kompleks dengan 

berbagai dampak positif dan negative, maka sangatlah perlu mengkaji kembali 

pemikiran tentang nilai-nilai pendidikan tasawuf untuk kemudian dijadikan 

bahan rujukan bila diperlukan atau dapat dicontoh semangat juangnya dalam 

integralisasi bidang pendidikan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfat, diantaranya: 

1. Kajian penelitian terhadap karya ini juga diharapkan menambah khazanah 

pengetahuan bagi penyusun secara khusus dan generasi islam pada 

umumnya. 
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2. Hasil penelitian ini juga bisa memberikan sumbangsih bagi literatur 

pendidikan tasawuf untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan 

pendidikan maupun penelitian selanjutnya. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini pada dasarnya bukan termasuk penelitian baru, karena 

sebelum ini juga sudah ada hasil penelitian yang telah mengkaji objek 

penelitian tentang pendidikan tasawuf. Oleh karena itu, penulisan dan 

penekanan skripsi ini berbeda dengan skripsi yang telah dibuat sebelumnya. 

Adapun penelitian terdahulu adalah; Mihmidaty Ya’cub dalam tesisnya, 

Pendidikan tasawuf dan aplikasinya dalam perilaku keagamaan : studi pada 

Tariqah Shadhiliyyah di pondok pesantren al Urwatul Wutsqo Bulurejo 

Diwek Jombang. 

F. Definisi Operasional 

Agar mempermudah dan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam 

memahami penelitian kami yang berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf 

Dalam Buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Karya Dr. K.H. Said Aqil Siroj, 

penulis menyertakan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Nilai  

Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik, disukai, dan paling 

benar menurut keyakinan seseorang atau kelompok orang sehingga 

preferensinya tercermin dalam prilaku, sikap, dan perbuatan- 
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perbuatannya.
14

 Sehingga, nilai dapat diartikan sifat-sifat (hal-hal) yang 

penting atau berguna bagi kemanusiaan.
15

 

2. Pendidikan  

Kata pendidikan berasal dari kata dasar “didik” yang mendapatkan 

imbuhan “pe-an”. Pendidikan dapat artinya perbuatan (hal, cara) mendidik 

dan dapat diartikan sebagai pemeliharaan badan, batin
16

.  

Pendidikan dalam bahasa Inggris “education”, berakar dari bahasa 

Latin “educate”yang dapat diartikan pembimbingan berkelanjutan (to lead 

forth). Sedangkan dalam arti luas pendidikan adalah segala kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi 

kegiatan kehidupan, yang kemudian mendorong segala potensi yang ada 

di dalam diri individu.
17

 

Jadi, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 

3. Tasawuf 

Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa arab, yaitu 

tashawwafa, yatashawwafu, tashawwufan. Ulama bereda pendapat dari 

mana asal-usulnya. Ada yang mengatakan dari kata shuf (صوف’bulu 

                                                           
14

Maslikhah, Ensiklopedia Pendidikan, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), 109. 
15

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 

677. 
16

Ibid., 250. 
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Suparlan Suhartono, Filsafat Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 79. 
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domba), shaff ( صف ‘barisan’), shafa’(صفاء ‘jernih’), shuffah (صفة ‘serambi 

Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah).
18

 Dari 

segi linguistik (kebahasaan) ini segera dapat dipahami bahwa tasawuf 

adalah sikap mental yang selalu memlihara kesucian diri, beribadah, hidup 

sederhana, rela berkorban untuk kebaikan, dan selalu bersikap bijaksana. 

Sikap jiwa yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. 

Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat para ahli 

amat bergantng kepada sudut pandang yang digunakannya masing-

masing. Selama ini ada tiga sudut pandang yang digunakan para ahli untuk 

mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk 

terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia 

sebagai makhluk yang ber-tuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia 

sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai 

upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan 

dunia, dan memusatkan hanya kepada Allah SWT. 

Selanjutnya jika sudut pandang yang digunakan manusia sebagai 

makhluk yang harus berjuang, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai 

upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama 

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jika sudut 

pandang yang digunakan manusia s\ebagai makhluk ber-Tuhan, maka 
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 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 2012), 2. 
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tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah (ke-Tuhanan) yang 

dapat mengarahkan jiwa agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat 

menghubungkan manusia dengan Tuhan. 

Jika tiga definisi tasawuf tersebut diatas satu dan lainnya 

dihubungkan, maka segera tampak bahwa tasawuf pada intinya adalah 

upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan 

dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang 

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

bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah 

agar selalu dekat dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat tasawuf.
19

 

4.  Nilai-nilai Pendidikan Tasawuf 

Dari uraian diatas, kami menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

nilai-nilai pendidikan tasawuf adalah sesuatu yang penting bagi manusia 

dalam rangka proses perbaikan, latiahan (ajaran, tuntunan), dan 

pengurusan terhadap pihak yang dididik dengan menggabungkan unsur-

unsur pendidikan khususnya pendidikan tasawuf sehingga ia menjadi 

matang dan mencapai tingkat sempurna yang sesuai dengan kemampuan.  

Nilai-nilai pendidikan tasawuf yang dikaji di sini adalah  

tawassuth (moderat), tawazun (keseimbangan), i’tidal (jalan tengah), dan 

tasamuh (toleransi). Tawassuth maksudnya sikap tengah-tengah, sedang-

sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Tawazun maksudnya 
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 Abuddinn Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 179-181. 
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selalu menjaga keseimbangan dalam segala hal. I’tidal maksudnya adalah 

orang Islam sebaiknya mengambil jalan tengah dari permasalahan apabila 

dihadapkan pada dua permasalahan yang rumit dan butuh segera diambil. 

Tasamuh maksudnya adalah bersifat atau bersikap menenggang, 

menghargai pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dsb) 

yang berbeda dengan pendirian sendiri. 

G. Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian, yakni 

cara yang ditempuh dalam penelitian sekaligus proses-proses pelaksanaannya. 

Hal-hal yang dijelaskan tersebut meliputi: 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian sebagai berikut: nilai-nilai pendidikan 

tasawuf dalam buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial karya Said Aqil Siroj 

dan implementasinya. 

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan 

tasawuf yang meliputi pendidikan moral, pendidikan, pendidikan teologis, 

pendidikan spiritual, dan pendidikan sosial 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memusatkan perhatian pada penelitian 

kepustakaan (library research), karena semua yang digali adalah 
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bersumber dari buku-buku.
20

 Dimana data-data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah berbagai tulisan yang temanya sama dengan 

judul yang penulis angkat. Adapun sumber data yang digunakan penulis 

adalah: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data 

langsung dari tangan pertama atau sumber asli.
21

 Dalam hal ini data 

primer yang digunakan adalah buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial 

karya Said Aqil Siroj 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

pendukung untuk memperjelas data primer.
22

 Sumber data sekunder di 

ambil dengan cara mencari, menganalisis buku-buku, internet, dan 

informasi lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 

1) Akhlak Tasawuf, Abuddin Nata 

2) Ilmu Tasawuf, Samsul Munir Amin 

3) Menyemai Kreator Peradaban, Muhammad Nuh 

4) Pendidikan Sepiritual, Sa’id Hawwa 

5) Sufi Modern, Muhammad Sholikhin 
                                                           

20
Sutrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, 1983), Jilid 1,  3. 
21

 Nasution, Metode Research Penelitian ilmiah, Edisi I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet 

IV, 150. 
22

 Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan; Prosedur dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987), 

42. 
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6) Tasawuf Islam dan Akhlak, Muhammad Fauqi Hajjaj 

7) Tasawuf Positif, Sudirman Tebba, dan lain sebagainya. 

3. Pendekatan dan Metode Analisis Yang Digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfatkan berbagai metode 

alamiah.
23

 

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Isi (Content 

Analysis). Metode Analisis Isi adalah teknik penelitian untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan 

memerhatikan konteksnya.
24

 Analisis Isi berhubungan dengan komunikasi 

atau isi komunikasi. Dan logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap 

komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik 

verbal maupun nonverbal. Noeng Muhadjir menuliskan bahwa deskripasi 

yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Barelson (1952) sampai 

Lindzey dan Aronson (1968) tentang Content Analysis ini, selalu 
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 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: Rajaawali Pers, 2012), 3. 
24
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Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 163. 
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menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, dan 

generalisasi.
25

  

Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang nilai-nilai 

pendidikan tasawuf. Setelah memperoleh data-data dari perpustakaan 

peneliti mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sesuai dengan 

permasalahan yang dibahas, setelah itu data-data disusun kemudian 

diklasifikasikan. Michael H. Walizer menuliskan bahwa Content Analysis 

adalah setiap prosedur sistematis  yang dirancang untuk mengkaji   

informasi   yang   terekam,   dengan   pendekatan   bahasa, normatif, 

sejarah, sosial dan komparatif.
26

  

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk memeperoleh data dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan 

sebagainya.
27

 

Metode ini penulis gunakan untuk mencari data dengan cara 

membaca, menelaah, dan mengkaji buku tasawuf sebagai kritik sosial  

serta buku-buku yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kemudian 
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hasil dari data itu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang nilai-

nilai pendidikan tasawuf. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaahan yang jelas dalam 

membaca skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini secara 

gari besar sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal memuat: halaman judul, lembar pernyataan keaslian 

tulisan, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, abstraksi, 

motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar transletrasi. 

2. Bagian Inti 

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metodologi 

penelitian, dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kajian teori. Pada bab ini memuat tinjauan       

tentang konsep nilai pendidikan tasawuf yang meliputi: taqarrub sebagai 

tujuan tasawuf, suluk sebagai ritme hidup, berpikir dan berperilaku 

merdeka (bebas), kepedulian dan kepekaan sosial.  

Bab ketiga adalah biografi penulis, latar belakang penulisan buku.  
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Bab keempat adalah analisis implementasi nilai-nilai pendidikan 

tasawuf dalam buku Tasawuf sebagai Kritik Sosial yang meliputi; 

Taqarrub sebagai tujuan tasawuf, Suluk sebagai ritme hidup, berpikir dan 

berperilaku merdeka (bebas), kepedulian dan kepekaan sosial.  

Bab kelima adalah penutup, simpulan dan saran. Bab penutup 

memuat simpulan penulis dari pembahasan skripsi ini, saran-saran dan 

kalimat penutup. 

 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir berisi tentang daftar pustaka atau rujukan, lampiran-

lampiran, dan daftar riwayat hidup. 


