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ABSTRAK 

 

Ali Masrukan. 2018, “Konsep Rukun Ibadah S}alat Perspektif Pendidikan Islam 

Dan Tasawuf” Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan IlmuKeguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I 

 

Kata Kunci : Konsep Rukun S}alat, Pendidikan Islam dan Tasawuf 

 

Dalam pendidikan Islam juga mengajarkan tentang ibadah wajib yang 

dilakukan oleh manusia untuk menjalankannya termasuk ibadah s}alat. Ibadah 

salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim 

yang telah terkena beban mukallaf. Kewajiban menunaikan salat ini tidak boleh 

ditinggalkan jika waktunya telah tiba, dimana, kapan dan bagaimanapun juga 

keadaanya, ia tidak boleh tidak wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik 

tersedia air untuk thaharah ataupun tidak ada air sama sekali. Namun kiranya 

bukan itu yang diharapkan oleh para ahli Tasawuf, mereka lebih mendetailkan dan 

memperdalam makna salat sampai pada esensinya. Sehubungan dengan itu, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana konsep 

rukun ibadah s}alat perspektif pendidikan Islam? 2) Bagaimana konsep rukun 

ibadah s}alat  perspektif Tasawuf ?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

kajian pustaka (library research ) yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) konsep rukun s}alat dalam 

pendidikan Islam adalah merupakan kewajiban atau kefardluan yang wajib 

dilakukan ketika melakukan s}alat. Oleh karena sifatnya yang esential itu posisi 

rukun di dalam kita mengerjakan s}alat adalah sebuah keharusan yang hampir 

tidak bisa ditawar terkecuali di dalam keadaan darurat. Dari pemaparan dari 

pendidikan Islam dan salat dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa konsep rukun 

salat dalam pendidikan Islam adalah suatu yang abstrak dan berkualitas yang 

diperlukan manusia sebagai pedoman dan prinsip dalam bertindak dan bertingkah 

laku melalui bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang di ajarkan oleh Nabi 

Muhammad Saw agar menjadi muslim yang utuh. (2) konsep rukun s}alat dalam 

tasawuf adalah Niat yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt 

dengan ruh dan perbuatan. Para ahli sufi ingin menekankan salat pada suatu niat 

yang tulus, serta ketundukan hati yang mendalam, pikiran, hati dan emosi yang 

hudlu”‟ khusyuk. Dan konsentrasi penuh Tawajjuh dengan Al-haqq. S}alat dalam 

tasawuf adalah sewaktu kamu salat seolah-olah kamu melihat tuhan, kalau kamu 

tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan melihat kamu. Orang yang telah 

benar salatnya secara fiqih lantas meningkatkan salatnya hingga mencapai akhlak 

yang mulia atau mukhlisin maka mereka selalu merasa dekat dengan Tuhan selalu 

melihat mereka, maka mereka selalu menjaga behavior agar tetap berakhlak 

mulia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sangat mementingkan pendidikan. Karena dengan pendidikan 

yang benar dan berkualitas, akan terbentuk individu-individu yang beradab 

dan bermoral sehingga pada akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang 

sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Namun kenyataanya, 

meskipun sarana dan prasarana dalam sebuah institusi pendidikan saat ini 

memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai, akan tetapi institusi-institusi 

tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebab 

visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang 

beradab terabaikan dalam proses pelaksanaan pendidikan di berbagai institusi 

pendidikan.
1
 

Pendidikan dan belajar ibarat lampu terang, selayaknya dua sisi mata 

uang yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan dan belajar juga bisa menjadi 

salah satu modal untuk menggapai kemuliaan dan derajat seseorang. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-mujadilah: 11 

                         

                    

                                                           
1
Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Fadhilatama, 

2011), 23. 
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 Artinya :  Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Tujuan pendidikan Islam bukanlah suatu benda yang tetap dan statis.
2
 

Tetapi ia merupakan suatu visi kerasulan para nabi, mulai dari Nabi Adam 

A.s sampai  pada Nabi Muhammad Saw. yaitu membangun sebuah 

kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah,
 
Membina pribadi 

muslim agar menjadi kader yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi 

masyarakat Islam, membina aspek- aspek kemanusiaan dalam mengelola dan 

menjaga kesejahteraan alam semesta.
3
 

Hasan Langgulung mengatakan dalam bukunya bahwa tujuan 

pendidikan Islam itu harus mampu mengakomodasikan tiga fungsi utama dari 

agama, yaitu fungsi spiritual yang berkaitan dengan aqidah dengan iman, 

fungsi psikologis yang berkaitan dengan tingkah laku individual termasuk 

nilai-nilai akhlak yang mengangkat derajat manusia ke derajat yang lebih 

sempurna dan fungsi sosial yang berkaitan dengan aturan-aturan yang 

menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain atau masyarakat.
4
 

                                                           
2
 Zakiya Derajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 10. 

3
 Abuddin Nata, Filsafat Pendidiakn Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005), 30. 

4
 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), 46. 
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Dalam pendidikan Islam juga mengajarkan tentang ibadah wajib yang 

dilakukan oleh manusia untuk menjalankanya, termasuk ibadah s}alat 

merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim 

yang telah terkena beban mukallaf. Kewajiban menunaikan s}alat ini tidak 

boleh ditinggalkan jika waktunya telah tiba, dimana, kapan dan bagaimanapun 

juga keadaanya, ia tidak boleh tidak wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, 

baik tersedia air untuk thaharah ataupun tidak ada air sama sekali. 

 Ketentuan tentang wajibnya menegakkan s}alat ini berlaku secara 

umum, terkecuali karena adanya beberapa sebab yang mengakibatkan 

seseorang tidak berkewajiban menunaikan s}alat atau karena keadaan tertentu 

seseorang dilarang dilarang mengerjakan s}alat.
5
 

Namun kiranya bukan itu yang diharapkan oleh para ahli Tasawuf, 

mereka lebih mendetailkan dan memperdalam makna s}alat sampai pada 

esensinya. Para sufi dalam mengartikan s}alat lebih condong dari segi batin 

bukan dari segi dzahirnya. Misalnya ‘Ibnu> A’rabi mengartikan salat sebagai 

puncak pertemuan antara tuhan dan hamba, yang melaluinya seorang manusia 

yang memiliki penglihatan batin dapat melihat tuhan. Salat berarti penyaksian 

(Musyahadah) dan penglihatan (Ru‟yah) akan Allah. Sedangkan Jalaludin Ar-

Rumi mengartikan s}alat adalah simbol seluruh kehidupan seorang, lewat s}alat 

kita mendapatkan cahaya petunjuk yang akan membimbing kehidupan kita. 

S}alat juga merupakan percakapan paling dalam dan paling mesra antara 

pecinta dan yang dicinta.  Al-Ghazali mengatakan salat memancarkan cahaya-

                                                           
5
 Musthafa Kamal Pasha, Fiqih Sunah (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 1985), 25. 



10 
 

 

 

cahaya didalam hati, yang selanjutnya akan merupakan kunci bagi-bagi ilmu 

mukasyafah, yang melaluinya terbuka pintu-pintu langit bagi si hamba yang 

sedang s}alat serta dihadapinya ia oleh Allah SWT.
6
 

Jika dilihat dari penjelasan tersebut nampaknya para ahli sufi ingin 

menekankan  s}alat pada suatu niat yang tulus, serta ketundukan hati yang 

mendalam, pikiran, hati dan emosi yang hudlu”,  khusyuk, dan konsentrasi 

penuh  Tawajjuh  dengan Al-Haqq. Khusyu‟ dapat diartikan kesadran penuh 

akan kerendahan kehambaan (Ubuddiyah) diri kita sebagai manusia dihadapan 

keagungan tuhan (Rububiyyah). Sikap khusyu” ini timbul sebagai konsekuensi 

kecintaan sekaligus ketakutan kita pada sang pencipta. Sebagai implikasinya, 

orang yang memiliki sikap seperti ini akan berupaya memutuskan seluruh 

pikiran seluruh keberadaanya kepada kehadiraNya dan membersihkan dari apa 

saja yang selain Allah. Dan untuk mencapai semua itu ada cara-cara tertentu 

untuk sampai padanya. Misalnya sebelum kita hendak melakukan salat harus 

bersuci baik secara lahir maupun batin, menghadirkan hati pada waktu salat 

dan sebagainya. 

Dari latar belakang diatas penulis ingin memaparkan secara 

menyeluruh tentang KONSEP RUKUN IBADAH S}ALAT PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN ISLAM DAN TASAWAUF.  

 

 

 

                                                           
6
 Dahlan Tamrin, Taswuf Irfani (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 99. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep rukun ibadah s}alat perspektif pendidikan Islam? 

2. Bagaimana konsep rukun ibadah s}alat  perspektif Tasawuf ?  

C. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan dan rumusan, ataupun kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendiskripsikan konsep rukun ibadah s}alat perspektif pendidikan Islam. 

2. Mendiskripsikan konsep rukun ibadah s}alat  perspektif Tasawuf. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini yaitu, ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Kajiam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah 

pendidikan dan memberikan pengetahuan tentang kosep rukun ibadah s}alat 

dalam tasawuf.  

2. Secara Praktis  

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada:  

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

referensi, refleksi ataupun hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi positif pada dunia pendidikan, khususnya di 

bidang pendidikan agama Islam dalam proses belajar mengajar ataupun 

untuk menambah wawasan keilmuan. 
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b. Manfaat dari penelitian ini sangat banyak sekali bagi penulis, karena 

dengan adanya penelitian ini penulis mendapatkan banyak sekali ilmu 

baru yang itu sangat penting, yang sudah jelas akan membuat penulis 

sedikit lebih bertambah secara keilmuan dan bahan acuan khususnya 

bagi kaum Muslim agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Kajian Teori 

1. S}alat 

S}alat menurut bahasa berarti doa.
7
 Hasbi Ash Shiddieqiy dalam 

buku”Pedoman Salat” juga mengatakan bahwa perkataan Salat dalam 

pengertian bahasa Arab ialah doa, memohon kebajikan dan pujian.
8
 S}alat 

adalah suatu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Rabb-nya 

dalam bentuk ibadah sebagai hasil dari aktualisasi keimanan dan 

keyakinan seseorang akan existensi Rabb semesta alam yang maha di atas 

segala maha. Rabb yang maha kuasa, berkehendak, dan juga maha 

mencipta. Kemudian atas dasar bahwa manusia diciptakan oleh rabb hanya 

untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk dari 

penghambaan dirinya kepada Rabb tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud 

dan tujuan suci dari penciptaan manusia oleh Allah yaitu untuk beribadah 

kepada-Nya. Di dalam Al-Qur‟an Allah SWT. berfirman :  

                 

                                                           
7
 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1992), 562. 
8
 Hasbi Ash Shiddieqiy, Pedoman Salat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 39. 
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Artinya:  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

Namun di dalam menafsirkan makna salat, para ahli ilmu fiqh 

(fuqaha) banyak berlainan argumentasi, meskipun pada tujuan yang 

esensialnya adalah sama. Definisi atau ta‟rif yang berbeda inilah yang 

menjadikan salat adalah suatu ibadah yang lain daripada yang lain. Salat 

adalah ibadah yang universal (kaffah), komprehensif (kamil dan 

sempurna), ia juga merupakan ibadah yang bukan hanya memerlukan 

pengaktualisasian yang dilakukan lewat gerakan-gerakan saja, akan tetapi 

juga membutuhkan kekhidmatan dan kekhusyuan yang tidak bisa kita 

dapati di dalam ibadah lainya.  

Satu di antara lima rukun Islam adalah salat yang dilakukan lima 

waktu sehari pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan hadis, para 

petapa serta ahli mistik menganggap shalat semacam kenaikan ke surga. 

Sebagai mi‟raj yang membawa mereka dalam kehadiran Tuhan secara 

langsung. Ada hadis yang mengatakan bahwa; salat itu kunci surga, tetapi 

bagi sufi ia lebih dari itu. Beberapa di antara mereka menghubungkan kata 

shalat dengan akar kata washala, artinya tiba, bersatu. Dengan demikian 

salat menjadi waktu untuk berhubungan, atau menjadi saat kedekatan 

kepada Allah Swt.
9
 

 

                                                           
9
Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur‟an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 302. 
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S}alat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan (gerakan 

tubuh) yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang 

dengannya manusia beribadat kepada Allah menurut syarat-syarat yang 

telah ditentukan.
10

 S}alat merupakan kesenangan hati bagi orang- orang 

mencintainya dan kenikmatan roh bagi orang-orang yang mengesakan 

Allah. Bahkan salat adalah puncak keadaan Ash-Shadiqin dan timbangan 

keadaan orang-orang yang meniti jalan kepada-Nya. S}alat merupakan 

rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dengan demikian, Allah 

menuntun mereka untuk mengerjakan s}alat dan memperkenalkannya 

sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka pula, supaya 

dengan s}alat mereka memperoleh kemuliaan dari-Nya dan keberuntungan 

karena berdekatan dengan-Nya.
11

 

Abul A‟la Maududi menjelaskan bahwa ibadah s}alat tersebut di 

antaranya:
12

 

a. Kesadaran kedudukan sebagai hamba. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui ibadah salat 

tersebut akan menumbuhkan sifat rendah hati karena menyadari bahwa 

manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan 

kewajiban menghambakan diri dan mematuhi kepada hukum-hukum 

yang datang dari Allah Swt.  

 

                                                           
10

Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), 40. 
11

 Wawan Susetya, Indahnya Meniti Jalan Ilahi dengan Shalat Tahajud: Menguak 

Misteri Rahasia Shalat Malam (Yogyakarta: Pubiser Ringkasan, 2006), 16. 
12

 Abdullah Farouk, Tuntunan Salat Lengkap (Surabaya: Amelia, 2003), 45. 
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b. Rasa berkewajiban. 

Salat Menghadapkan jiwa raga kepada Tuhan merupakan 

kewajiban keagamaan. Karena agama diakui dan diyakini oleh setiap 

penganutnya, menetapkan bahwa Tuhan adalah penguasa dan pengatur 

alam raya. Dia yang menguasai hidup dan kehidupan manusia, dia 

Maha Kuasa dan Maha Sempurna. 

c. Latihan kepatuhan. 

Salat adalah suatu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada 

Rabb-Nya, dalam bentuk ibadah sebagai hasil dari aktualisasi keimanan 

dan keyakinan seseorang akan existensi Rabb semesta alam yang Maha 

di atas segala Maha. Kemudian atas dasar bahwa manusia diciptakan 

oleh rabb hanya untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya sebagai 

bentuk dari penghambaan dirinya kepada Rabb tersebut. Hal ini sesuai 

dengan maksud dan tujuan suci dari penciptaan manusia oleh Allah 

yaitu untuk beribadah kepada-Nya.
13

 

d. Menimbulkan rasa kepatuhan kepada Allah. 

Salat juga sebagai pengabdian kepada Allah Swt kepada sang 

pencipta yang langsung diperintah oleh Allah Swt sendiri. Manusia 

akan mendapat pertolongan dari kelak diakhirat karena ia telah 

mengabdi dengan sungguh-sungguh berupa kesungguhan salat. 

 

 

                                                           
13 Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur‟an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 302. 
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e. Kesadaran akan hukum Allah. 

Salat adalah berhadap hati kepada Allah Swt, secara mendatangkan 

takut kepadanya, dan menumbuhkan didalam hati rasa keagunganya 

serta kesempurnaan kekuasaan-Nya.  

Dengan salat amal seseorang akan diterima kelak di akhirat, tetapi 

jika salatnya ditolak karena tidak istiqamah dan sering melalaikanya, 

maka amalan-amalan yang lain juga akan ditolak.
14

 

f. Praktek kebersamaan. 

Jika ibadah salat itu dilaksanakan secara berjama‟ah maka akan 

membawa dampak positif bagi pembinaan persatuan dan kesatuan 

antara umat Islam itu sendiri serta menumbuhkan rasa kebersamaan 

diberbagai bidang.
15

  

Syarat-syarat bagi orang yang menegakkan salat terdiri dari tujuh 

hal, yaitu beragama Islam, sudah baligh dan berakal, suci dari hadats dan 

najis, menutup aurat, masuk waktu salat, menghadap kiblat, mengetahui 

semua yang fardhu yang sunah.
16

 Menegakkan s}alat merupakan penolong 

yang akan selalu memperbaharui kekuatan dan bekal yang akan selalu 

memperbaiki hati. Dengan salat kesabaran akan tetap ada dan tidak akan 

terputus. Justru s}alat akan mempertebal kesabaran, sehingga akhirnya 

kaum muslimin akan ridha, tenang, teguh dan yakin. 

                                                           
14

 Ibnu Mahalli Abdullah Umar, Menjadi Pewaris Surga (Yogyakarta: Media Insani, 2002), 20. 
15

 Syahminan Zaini, Bimbingan Praktis Tentang Salat (Surabaya: Al-Ikhlas 2003), 8. 
16

 Bisri Mustafa, Rahasia Keajaiban Shalat dan Dzikir (Surakarta: Qaula, 2007), 116. 
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Menurut ahli fiqih, s}alat berarti perkataan-perkataan dan 

perbuatan- perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam.
 
Salat secara khusus berbeda dengan ibadah yang 

lainnya, karena shalat mempunyai keutamaan atas yang lainnya. Di dalam 

salat, seseorang mengingat sembahannya dan hati serta lisan sibuk dengan 

itu. Oleh sebab itu, salat dapat mencegah perbuatan yang keji dan 

mungkar.
17

 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya 

mengacu kepada  at-ta>rbiyah, al-ta>‟dib dan al-ta>‟lim. Dari ketiga 

istilah tersebut  yang populer digunakan dalam praktek pendidikan 

Islam adalah al-ta>rbiyah. Sedangkan al-ta>‟dib dan al-ta >‟lim jarang 

digunakan.18 Berikut penulis akan menjelaskan mengenai tiga kosa 

kata tersebut: 

1) At-Ta>rbiyah 

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab Rabba, yarbu, tarbiyah: 

memiliki makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (na}sya>‟a) dan 

menjadi besar atau dewasa (ta}ra>‟ra‟a). Artinya, pendidikan 

(ta>rbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan dan  

mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, 

                                                           
17

 Achmad Sunarto, Kunci Ibadah Dan Tuntunan Shalat Lengkap (Jakarta: Setia Kawan, 

2001), 150. 
18

 Abdul  Halim, Filsafat  Pendidikan  Islam:  Pendekatan  Historis Teoris  dan Praktis 

(Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 25. 
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maupun spiritual. Qurtubi seperti yang dikutip oleh sahrodi 

mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran yang 

diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah sebagai pendidik 

dan manusia sebagai peserta didik. Allah mengetahui dengan baik 

kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab Allah adalah 

pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak terbatas 

pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-Nya. 

Karena itulah Ia disebut Rabb al-'Alamin.
19

 

Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses transformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia 

memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan 

menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi 

pekerti, dan kepribadian yang luhur.
20

 

2) Al –Ta>‟dib 

Istilah ta>‟dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu >, 

ta’dii >ban yang mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, 

melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan 

sesuatu yang baik. Kata a}ddaba> yang merupakan asal kata dari 

ta>‟dib  disebut juga mua>llim, yang merupakan sebutan orang yang 

mendidik dan mengajar anak yang sedang tumbuh dan 

                                                           
19

 Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke Arah Ilmu 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), 42. 
20

 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 

13. 
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berkembang.
21

 Ta>‟dib  lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan 

sopan santun. Ta>‟dib  yang seakar dengan adab memiliki arti 

pendidikan, peradaban atau kebudayaan. Artinya orang yang 

berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, 

peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan.
22

 

3) Al-Ta>‟lim 

Al-Ta>‟lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang 

berasal dari akar kata 'alla>ma. Istilah tarbiyah diterjemahkan 

dengan pendidikan, sedangkan ta >'lim diterjemahkan dengan 

pengajaran.
23

 

Mengenai pengertian pendidikan Islam secara umum, para 

ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. 

Diantaranya adalah: 

a) Azyumardi Azra menyatakan bahwa, dalam konteks Islam, 

pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya inheren 

dalam istilah ta>rbiyah, ta >‟lim, dan ta >‟dib yang harus dipahami 

secara-cara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna 

yang  amat dalam menyangkut manusia, masyarakat, dan 

lingkunganya, yang dalam hubunganya dengan tuhan saling 

berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu, menurut Azra, 

                                                           
21

 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), 4-5. 
22

 RJJahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 

2008), 17. 
23

Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), 60. 
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sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam: 

informal, formal dan nonformal.
24

 

b) Hery Noer Aly: pengertian pendidikan Islam yaitu proses yang 

dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan 

ekstensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang 

berdasarkan ajaran Alquran dan sunnah, maka tujuan dalam 

konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses 

pendidikan berakhir.
25

 

c) Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan islam sebagai 

bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
26

 

d) Ahmad   D.   Marimba: mengemukakan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan 

kamil).
27

 

 

                                                           
24

 Sutrisno & Muhyidin Albaroris Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial (Ar-Ruzz 

Media, 2012) 21. 
25

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 5. 
26

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Ramaja 

Rosdakarya, 1992), 32. 
27

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung Al-Ma‟arif 1989, 
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Berdasarakan pendapat-pendapat ilmuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan islam adalah suatu sistem yang memungkinkan 

seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai 

dengan ideologi Islam dan pendidikan Islam itu  lebih  banyak  

ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam 

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan 

orang lain. 

b. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam undang- 

undang sistem pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
28

 

Tujuan pendidikan harus memuat gambaran tentang nilai-nilai 

yang baik, luhur pantas, benar dan indah, untuk kehidupan. Karena itu 

tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan arah kepada 

                                                           
28

Depdiknas, UU No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), 3. 
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segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai 

oleh segenap kegiatan pendidikan.
29

 

Pada dasarnya, pendidikan dalam perspektif Islam berupaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik 

yang menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah, akal dan akhlak. 

Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan Islam 

berupaya mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan pribadi secara 

paripurna yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan.
30

 

Adapun menurut Ghazali seperti yang dikutip Abidin Ibn Rusn 

bahwa tujuan pendidikan itu adalah sebagai berikut: 

1) Mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan 

dan dengan kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan 

sunnah. 

2) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia 

3) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas 

keduniaan dengan sebaik-baiknya 

4) Membentuk manusia berakhlak mulia, suci jiwanya dari 

kerendahan budi dan sifat-sifat tercela 

5) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga 

menjadimanusia yang manusiawi.
31

 

                                                           
29

Umar Tirtaharja, Pengantar Pendidik (Jakarta: Renika Cipta, 1995), 37. 
30

 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta:Gaya 

Gramedia Pratama, 2001), vii. 
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Ada dua macam tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan sementara 

dan tujuan akhir. 

1) Tujuan sementara 

Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai 

oleh umat Islam yang melaksakan pendidikan Islam. Tujuan 

sementara disini yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti 

kecakapan jasmaniah pengetahuan membaca, pengetahuan menulis, 

ilmu-ilmu kemasyarakatan,kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, 

jasmani dan rohani, dan sebagainya. 

2) Tujuan akhir 

Tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian 

Muslim yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspek merealisasikan 

atau mencerminkan ajaran Islam.32  

c. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhamad saw yang membacaannya merupakan ibadah.
33

 Al-Quran   

merupakan   sumber   pendidikan   terlengkap,   baik   itu pendidikan 

kemasyarkatan (sosial), moral (akhlak), maupun spritual (kerohanian), 

serta material (kejasmanian) dan alam semesta. Semua aspek yang 

mengatur kehidupan manusia telah termuat dalam Alquran, terutama 

                                                           
32

Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 1996), 30. 
33

 Manna‟ Khalil al-Qatṭan,Mabahis fi „Ulumil Qur‟an, Terj.  Mudzakir As,  Studi Ilmu 
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dalam pelaksanaan pendidikan Islam, yakni akan mengantarkan 

manusia menuju manusia yang beriman, bertaqwa dan berpengetahuan. 

Samsul Nizar menyebutkan isi dari Alquran itu sendiri 

mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh 

potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indra 

dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut 

pendidikan manusia (pendidikan Islam), motivasi agar manusia 

menggunakan akalnya, lewat tamsil-tamsil Allah swt dalam Alquran, 

maupun motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mampu 

mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahiyah dan lain sebagainya.
34

 

3. Tasawuf  

Terdapat beragam pendapat mengenai akar kata tasawuf. Ada yang 

mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata shufah (kain dari bulu), 

karena kepasrahan seorang sufi kepada Allah ibarat kain wol yang 

dibentangkan. Ada yang berpendapat bahwa shi}fah (sifat) sebab, seorang 

sufi adalah orang yang menghiasi diri dengan segala sifat terpuji dan 

meninggalkan setiap sifat tercela.35 

Pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata shu>ffah 

(sufah) sebab, seorang sufi mengikuti ahi sufah dalam sifat yang telah 

ditetapkan Allah bagi mereka. Al-Qusyairi berpendapat bahwa tasawuf 

berasal dari shafwah (orang pilihan atau suci). Shaf (saf), seolah para sufi 
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Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran (Jakarta: Amzah, 2011), 96. 
35

 Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf  (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), 12. 
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berada di saf pertama dalam menghadapkan diri kepada Allah dan 

berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. 

Sebagian kalangan mengatakan, kata tasawuf dinisbatkan pada kain 

wol yang kasar. Sebab para sufi gemar memakainya sebagai simbol zuhud 

dan kehidupan yang keras. Jadi tasawuf adalah usaha untuk membersihkan 

jiwa, memperbaiki akhlak dan mencapai maqam ihsan. Dengan kata lain 

yaitu usaha menaklukkan dimensi jasmani manusia agar tunduk dimensi 

rohani.  

F. Telaah Pustaka 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu  yang jenis 

penelitianya ada relevansinnya dengan penelitian ini. 

1.  Hasil penelitian terdahulu Ulfatu Rosida. 2010. (Program Studi Pendidikan 

Agama Islam STAIN Ponorogo) judul Konsep Pendidikan Islam dalam 

Surat Al-Alaq. Dengan kesimpulan hasil dari kajian konsep pendidikan 

Islam dalam surat al-„Alaq ini adalah, (1) Tujuan pendidikan Islam itu 

Halaman surat al-Alaq adalah menjadikan pribadi peserta didik yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam yang dapat memanfaatkan ilmu untuk mengenal 

dan beribadah kepada Allah SWT. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

manusia akan mempunyai kemampuan spiritual, berilmu dan bermoral. (2) 

Materi pendidikan Islam dalam surat al- Alaq adalah pemahaman terhadap 

karakter sifat-sifat yang ada pada manusia sehingga mampu membuat 

materi pendidikan yang harus berisi bahan-bahan pelajaran yang dapat 
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menumbuhkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan potensi-

potensi jasmaniyah dan rohaniyah peserta didik secara seimbang.(3) 

Metode pendidikan Islam dalam surat al-Alaq adalah membaca, menulis 

dan mengulang materi merupakan kunci pokok dalam menyusun, membuat 

bahkan ketika kita mempraktekkan suatu metode pendidikan Islam. 

2. Skripsi Muhammad Taufiqur, 2016. Program Studi pendidikan Agama 

Islam STAIN ponorogo) judul Pendidikan Tauhid dalam Perspektif Ibn 

Taimiyah. Dari penelitian penulis, dapat penulis simpulkan bahwa 

pendidikan tauhid dalam perspektif Ibn Taimiyah adalah pendidikan yang 

berusaha menanamkan keyakinan kepada anak didik akan keberadaan Allah 

di dunia ini. Tidak hanya itu saja, juga menanamkan kepada anak-anak 

bahwa Allah adalah Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi pertolongan. 

Dengan demikian konsekuensinya adalah mengimani bahwa hanya 

Allahlah yang berhak disembah, tidak boleh menyekutukanya dengan 

apapun dan menyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat 

mulia yang tidak ada satu pun yang dapat diserupakan dengan makhluknya. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan 

historis. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang di dalamnya 

dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, 
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waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.
36

 

Adapun pendekatan ini, penulis gunakan untuk mengkaji tentang 

konsep pendidikan islam, pengertian pendidikan islam, tujuan 

pendidikan islam, dasar-dasar pendidikan islam dan fungsi pendidikan 

islam. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library 

research), yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
37

 Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan buku-buku pendidikan dan buku-buku 

pendukung lainya yang di dalamnya membahas konsep pendidikan 

islam tentang ibadah salat perspektif tasawuf. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

                                                           
36

 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 46. 
37

 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN 

Ponorogo, 2016), 55. 



28 
 

 

 

2. Abdullah Gymnastiar, dkk, Salat Dalam Perspektif Sufi, Bandung: 

Remaja Rosdakarya,2002. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan buku-buku penunjang yang 

merupakan bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli pendidikan 

dan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian tersebut. Adapun 

sumber data sekunder meliputi: 

1. Abdul  Halim, Filsafat  Pendidikan  Islam:  Pendekatan  Historis,  

Teoris  dan Praktis Jakarta: Ciputat Pers, 2002. 

2. Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: 

Kencana, 2006. 

3. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam Bandung: 

Ramaja Rosdakarya, 1992. 

4. Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam 

(Bandung Al-Ma‟arif 1989. 

5. Abidin Ibn Rush. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). 

6. Depdiknas, UU No. 20 Tahun 2003. Tentang system Pendidikan 

Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 

7. Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:Logos Wacana 

Ilmu, 1999), 5. 
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8. Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar Ke 

Arah Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 

2005. 

9. Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 

10. Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004. 

11. Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Alquran,(Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2008. 

12. Manna‟ Khalil al-Qat ṭt ṭan,Mabahis fi „Ulumil Qur‟an, Terj.  

Mudzakir As,  Studi Ilmu Al-Qur‟an (Jakarta: PT. Pustaka Litera 

Antar Nusa, 2007. 

13. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 

1996. 

14. Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam 

(Jakarta:Gaya Gramedia Pratama, 2001. 

15. Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran. (Jakarta: 

Amzah.2011. 

16. Said Agil Husin Al Munawar, Al-Qur‟an Membangun Tradisi 

Kesalehan Hakiki, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002. 

17. Sutrisno & Muhyidin Albaroris Pendidikan Islam Berbasis Problem 

Social, (ar-ruzz media, 2012. 

18. Umar Tirtaharja, Pengantar Pendidik (Jakarta: Renika Cipta, 1995. 
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19. Achmad Sunarto, Kunci Ibadah Dan Tuntunan Shalat Lengkap, 

(Jakarta: Setia Kawan, 2001. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan 

(Library Research). Oleh karena itu teknik yang pengumpulan litereratur 

yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek 

pembahasan yang dimaksud.
38

 

Dalam mengumpulkan data penulis mencari buku-buku 

kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan 

memilah-milah pokok bahasan yang akan dimasukan dalam penyusunan 

skripsi. Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan 

cara: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara 

satu dengan yang lainya. 

b. Organizing, yaitu menyaukan data-data yang diperoleh secara 

sistematis, baik dari data primer maupun data sekunder. 

c. Penemuan hasil kepustakaan, yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-

kaidah, teori-teori dan metode yang telah ditentukan.
39
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I. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, yang kemudian dilakukan adalah 

menyusun data agar mempermudah untuk menganalisa. Analisis data 

dalam kajian pustaka (library research) ini adalah analisis isi (content 

analysis). Dari data-data yang terkumpul, maka selanjutnya data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode content analisis, yaitu analisis 

ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi. Metode ini digunakan untuk 

menganalisis isi dan berusaha menjelaskan perbandingan pemikiran 

tentang masalah yang dibahas dengan menggunakan proses berfikir dalam 

penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, peneliti menganalisis isi dari 

konsep pendidikan tentang ibadah salat perspektif tasawuf.
40

 

J. Sistematika Pembahasan 

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran pokok yang akan 

diuraikan secara rinci pada bab berikutnya. Adapun hasil dari kajian ini 

dituangkan dalam benuk karya tulis ilmiah dengan sistematika pembahasan 

bab-bab yang membahas masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. 

Untuk lebih lengkapnya mulai bagian awal hingga akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

BAB I   :  Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang digunakan sebagai dasar 

atau pedoman dalam pembahasan ini. Secara detail yang 

dipaparkan dalam penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                           
40

 Hadari Nawari, Metode Penelitian Bidang Social (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, 

2012), 101. 
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kajian teori, dan telaah hasil penelitian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Bab ini membahas tentang konsep rukun ibadah salat perspektif 

pendidikan Islam : konsep rukun, ibadat s}alat, Pendidikan Islam: 

pengertian pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dasar-

dasar pendidikan Islam, rukun s}alat dalam pendidikan Islam. 

BAB III  : Bab ini membahas tentang ibadah s}alat perspektif tasawuf : 

Pengertian Tasawuf, Manfaat Tasawuf, konsep rukun ibadah 

Salat dalam Tasawuf, makna salat dalam tasawuf, Salat dan 

penataan ruang jiwa dalam Tasawuf. 

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang analisis tentang konsep rukun 

ibadah s}alat  perspektif pendidikan islam dan konsep rukun 

ibadah salat perspektif tasawuf. 

BAB V   : Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dalam 

pembahasan skripsi ini serta saran-saran terkait dengan hasil 

penelitian.  
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BAB II 

KONSEP RUKUN IBADAH S}ALAT PERSPEKTIF  

PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Konsep Rukun Dalam Pendidikan Islam 

Rukun bisa juga dimaknai dengan sebuah kewajiban atau kefardluan. 

Oleh karena sifatnya yang esential itu posisi rukun didalam kita mengerjakan 

s}alat adalah sebuah keharusan yang hampir tidak bisa ditawar kecuali didalam 

keadaan darurat. 
41

 

Rukun dalam s}alat bukanlah sekedar bacaan, seseorang akan banyak 

memperoleh pendidikan dari apa yang dibacanya, jika orang tersebut benar-

benar menghayati dan memahami isi bacaan tersebut. Dalam bacaan s}alat 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. 

Abul A‟la Maududi menjelaskan bahwa ibadah s}alat tersebut di 

antaranya:
42

 

g. Kesadaran kedudukan sebagai hamba. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui ibadah salat tersebut 

akan menumbuhkan sifat rendah hati karena menyadari bahwa manusia 

diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kewajiban 

menghambakan diri dan mematuhi kepada hukum-hukum yang datang dari 

Allah Swt.  
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Niat, Allah Swt menjelaskan beberapa motif niat dalam Al-Qur’an 

yakni, menginginkan kehidupan dunia, motif menginginkan kehidupan 

akhirat, motif mendambaakan AllahSwt, dan motif menginginkan 

keridhaan Allah Swt.
43

 Niat sa}lat harus karena Allah Swt bukan berarti 

hanya untuk kehidupan akhirat, namun Allah Swt maha pemurah yang 

tentunya memberikan keberkahan di dunia dari kebaikan yang telah 

dilaksanakan. Namun seorang muslim sejati akan ikhlas niat sa}lat terdapat 

pendidikan untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah swt. 

Membaca fatihah dan amin, yaitu secara garis besar membaca fatihah 

sebagai peryataan seorang muslim untuk memuji, mensyukuri, 

mensucikan dan memuliakan Allah Swt. Oleh karena itu dalam bacaan 

fatihah ketika s }alat terdapat pendidikan untuk selalu bersyukur dan 

bersikap tenang, di mana makmum harus tenang ketika imam membaca 

fatihah juga harus bersikap tenang dengan bacaan yang tidak terlalu cepat 

supaya makmum bisa menghayati makna fatihah yang dibacanya dengan 

seksama. 

Membaca surat atau ayat Al-Qur‟an, membaca surat atau ayat Al-

Qur‟an setelah membaca fatihah adalah sunah s}alat. Umat muslim 

dianjurkan membaca bacaan tersebut karena memiliki hikmah dan nilai-

nilai pendidikan batin. Huruf dan ayat surat Al-Qur‟an mengandung obat 

dan rahmat, baik itu obat secara fisik maupun pesikis. Karena 

sesungguhnya s}alat adalah gudang untuk tumbuh sehat. 
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Bacaan sujud dan diantara dua sujud, dengan bacaan sujud dan duduk 

diantara dua sujud benar-benar menampakkan kedhaifan kita. Kedua 

bacaan tersebut telah menjadi momen di mana seorang hamba tengah 

menghadap Allah Swt dengan segenap kerendahan hati. Seorang hamba 

tidak pernah \merasa lebih dekat dengan Allah Swt kecuali ketika ia 

bersujud. 

Membaca tasyahud, setelah selesai dari kedua, maka dalam s}alat kita 

diharuskan untuk tasyahud. Dalam s}alat ada dua tasyahud, yakni tasyahud 

pertama dan tasyahud akhir. Tapi apabila s}alat itu merupakan s}alat subuh, 

maka tasyahud hanya dilakukan satu kali.
44

 

h. Rasa berkewajiban. 

Salat Menghadapkan jiwa raga kepada Tuhan merupakan kewajiban 

keagamaan. Karena agama diakui dan diyakini oleh setiap penganutnya, 

menetapkan bahwa Tuhan adalah penguasa dan pengatur alam raya. Dia 

yang menguasai hidup dan kehidupan manusia, dia Maha Kuasa dan Maha 

Sempurna. 

Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar yang diucapkan pada awal 

aktivitas s}alat merupakan pembangkit energi ketuhanan yang sangat 

agung dan suci. Pernyataan yang benar dan paham dari hakekat batin 

kalimat itu akan mengantarkan hamba kepada peleburan diri ke dalam 

kebesaran Allah Swt. Saat kalimat itu diucapkan masuklah energi 

ketuhanan dalam diri, dan mensucikan unsur-unsur diri hamba darkotoran-
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kotoran dan najis batin, seperti sikap riya‟ ujub, kufur, syirik, dan lain 

sebagainya.
45

 

i. Latihan kepatuhan. 

Salat adalah suatu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada 

Rabb-Nya, dalam bentuk ibadah sebagai hasil dari aktualisasi keimanan 

dan keyakinan seseorang akan existensi Rabb semesta alam yang Maha di 

atas segala Maha. Kemudian atas dasar bahwa manusia diciptakan oleh 

rabb hanya untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk 

dari penghambaan dirinya kepada Rabb tersebut. Hal ini sesuai dengan 

maksud dan tujuan suci dari penciptaan manusia oleh Allah yaitu untuk 

beribadah kepada-Nya.
46

 

Membaca doa iftitah, membaca doa iftitah merupakan kewajiban bagi 

setiap orang muslim yang mengerjakan s}alat lima waktu. Karena bacaan 

tersebut memiliki fungsi penyucian diri manusia dari noda-noda 

kedurhakaan dan pengingkaran sejak pagi hingga petang yang dilakukan 

secara tidak sengaja. Pada pagi hari sampai petang seorang hamba selalu 

berinteraksi dengan lingkunganya yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuhan, benda-benda, ruang atau tempat dan waktu. 
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j. Menimbulkan rasa kepatuhan kepada Allah. 

Salat juga sebagai pengabdian kepada Allah Swt kepada sang pencipta 

yang langsung diperintah oleh Allah Swt sendiri. Manusia akan mendapat 

pertolongan dari kelak diakhirat karena ia telah mengabdi dengan 

sungguh-sungguh berupa kesungguhan salat. 

Bersalawat untuk Nabi, Nabi sebagai perantara agung antara seorang 

hamba dengan penciptanya, maka sepantasnyalah bila beliau mendapatkan 

bacaan shalawat dari umatnya pada waktu tasyahud, dengan harapan agar 

beliau menjawabnya dengan yang lebih baik lagi.  

k. Kesadaran akan hukum Allah. 

Salat adalah berhadap hati kepada Allah Swt, secara mendatangkan 

takut kepadanya, dan menumbuhkan didalam hati rasa keagunganya serta 

kesempurnaan kekuasaan-Nya.  

Dengan salat amal seseorang akan diterima kelak di akhirat, tetapi jika 

salatnya ditolak karena tidak istiqamah dan sering melalaikanya, maka 

amalan-amalan yang lain juga akan ditolak.
47

 

Membaca doa ketika ruku‟ dan i‟tidal, merupakan pujian, penyerahan, 

pengembalian eksistensi diri kepada Allah Swt. Dari ruku‟ dan i‟tidal 

seorang hamba akan terdidik untuk selalu mensucikan diri dari 

kedurhakaan yang sudah dilakukanya diluar s}alat. 

 

 

                                                           
47

 Ibnu Mahalli Abdullah Umar, Menjadi Pewaris Surga (Yogyakarta: Media Insani, 2002), 20. 



38 
 

 

 

l. Praktek kebersamaan. 

Jika ibadah salat itu dilaksanakan secara berjama‟ah maka akan 

membawa dampak positif bagi pembinaan persatuan dan kesatuan antara 

umat Islam itu sendiri serta menumbuhkan rasa kebersamaan diberbagai 

bidang.
48

  

Setelah selesai s}alatnya, orang menutup  s}alatnya dengan 

mengungcapkan salam kepada para malaikat. Hal ini diibaratkan 

memulyakan tamu-tamu yang ada dikanan dan juga kirinya. Dari bacaan 

senantiasa memulyakan tamu. 

Pendidikan Islam adalah bimbingan dari Al-Qur‟an agar manusia 

mampu hidup dan berkehidupan serta mampu melaksanakan tugas 

kekhalifahanya di muka bumi. Bimbingan tersebut diberikan Allah Swt 

melalui Rasulnya yang telah diutus sepanjang sejarah untuk membimbing, 

mengarahakan dan meluruskan pertumbuhan dan perkembangan budaya 

dan peradaban umat manusia, yang dilakukan orang dewasa Muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan kemampuan anak didik melalui ajaran Islam kearah titik 

maksimal pertumbuhan dan perkembangan. 
49

 

Adapun dari s}alat adalah ritual umat Islam sebagai pengabdian 

terhadap Allah Swt yang dilakukan secara bersama, dipimpin oleh seorang 

imam serta dilakukan berdasarkan berbagai ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam syariat Islam.  
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 Dari pemaparan dari pendidikan Islam dan salat, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa pendidikan Islam dalam salat adalah suatu yang 

abstrak dan berkualitas yang diperlukan manusia sebagai pedoman dan 

prinsip dalam bertindak dan bertingkah laku melalui bimbingan, 

pembelajaran, dan pelatihan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw 

agar menjadi Muslim yang utuh.  

Pendidikan Islam dalam s}alat perlu diketahui bahwa  melakukan 

s}alat sama halnya dengan melakukan pendidikan Islam. Salat merupakan 

sebuah formula komperehensif di mana setiap orang dapat memetik 

keuntungan sesuai dengan keuntungan dan usahanya. S}alat menyediakan 

kesempatan bagi setiap orang untuk berkonsentrasi secara penuh dan 

menghayati kehadiran Allah Swt. Keikhlasan dan ketergantungan kita 

pada Allah swt akan menentukan sejauh mana derajat penghayatan kita. 

Ruku‟ dan sujud mampu membantu kita untuk mendapatkan ridha Allah 

Swt. Karena itu, pada dasarnya s}alat memberi efek positif bagi setiap 

orang yang melaksanakannya. Namun kadar efek bergantung kepada 

kemampuan dan keseriusan mereka masing-masing. 

Pendidikan berupa s}alat merupakan realisasi dari kewajiban 

menuntut ilmu yang diperintahkan Alah Swt dan dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad Saw melalui dakwah-Nya. Di dalamnya juga terdapat 

berbagai tujuan dan hikmah yang tiada terkira banyaknya. Tujuan dalam 

pendidikan tidak lain hanyalah kembali pada diri manusia itu sendiri dan 
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tidak mungkin Allah Swt ikut akan menikmati adanya tujuan dan hikmah 

tersebut.  

B. Ibadah S}alat   

1. Pengertian S}alat 

Salat menurut bahasa berarti doa.
50

 Hasbi Ash Shiddieqiy dalam 

buku ”Pedoman Salat” juga mengatakan bahwa perkataan Salat dalam 

pengertian bahasa Arab ialah doa, memohon kebajikan dan pujian.
51

 S}alat 

adalah suatu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, 

dalam bentuk ibadah sebagai hasil dari aktualisasi keimanan dan 

keyakinan seseorang akan existensi Rabb semesta alam yang maha di atas 

segala Maha. Rabb yang Maha kuasa, berkehendak, dan juga Maha 

Mencipta. Kemudian atas dasar bahwa manusia diciptakan oleh Rabb 

hanya untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk dari 

penghambaan dirinya kepada Rabb tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud 

dan tujuan suci dari penciptaan manusia oleh Allah yaitu untuk beribadah 

kepada-Nya. Di dalam Al-Qur‟an Allah SWT. berfirman :  

                 

Artinya:  Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. 

 

 

                                                           
50

 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1992), 562. 
51

 Hasbi Ash Shiddieqiy, Pedoman Salat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 39. 



41 
 

 

 

Namun di dalam menafsirkan makna s}alat, para ahli ilmu fiqh 

(fuqaha) banyak berlainan argumentasi, meskipun pada tujuan yang 

esensialnya adalah sama. Definisi atau ta‟rif yang berbeda inilah yang 

menjadikan s}alat adalah suatu ibadah yang lain daripada yang lain. S}alat 

adalah ibadah yang universal (kaffah), komprehensif (kamil, sempurna), ia 

juga merupakan ibadah yang bukan hanya memerlukan pengaktualisasian 

yang dilakukan lewat gerakan-gerakan saja, akan tetapi juga membutuhkan 

kekhidmatan dan kekhusyuan yang tidak bisa kita dapati di dalam ibadah 

lainya.  

Satu di antara lima rukun Islam adalah s}alat yang dilakukan lima 

waktu sehari pada waktu yang ditentukan. Sesuai dengan hadis, para 

petapa serta ahli mistik menganggap s}alat semacam kenaikan ke surga. 

Sebagai mi‟raj yang membawa mereka dalam kehadiran Tuhan secara 

langsung. Ada hadis yang mengatakan bahwa; s}alat itu kunci surga, tetapi 

bagi sufi ia lebih dari itu. Beberapa di antara mereka menghubungkan kata 

s}alat dengan akar kata washala, artinya tiba, bersatu. Dengan demikian 

s}alat menjadi waktu untuk berhubungan, atau menjadi saat kedekatan 

kepada Allah Swt.
52

 

S}alat adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan (gerakan 

tubuh) yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, yang 

dengannya manusia beribadat kepada Allah menurut syarat-syarat yang 
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telah ditentukan.
53

 Salat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam 

bukunya Dzauq Ash-Salat (lezatnya s}alat), merupakan kesenangan hati 

bagi orang- orang mencintainya dan kenikmatan roh bagi orang-orang 

yang mengesakan Allah. Bahkan salat adalah puncak keadaan Ash-Sadiqin 

dan timbangan keadaan orang-orang yang meniti jalan kepada-Nya. S}alat 

merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dengan 

demikian, Allah menuntun mereka untuk mengerjakan shalat dan 

memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi 

mereka pula, supaya dengan salat mereka memperoleh kemuliaan dari-Nya 

dan keberuntungan karena berdekatan dengan-Nya.
54

 

Syarat-syarat bagi orang yang menegakkan s}alat terdiri dari tujuh 

hal, yaitu beragama Islam, sudah baligh dan berakal, suci dari hadats dan 

najis, menutup aurat, masuk waktu shalat, menghadap kiblat, mengetahui 

semua yang fardhu yang sunah.
55

 Menegakkan s}alat merupakan penolong 

yang akan selalu memperbaharui kekuatan dan bekal yang akan selalu 

memperbaiki hati. Dengan shalat kesabaran akan tetap ada dan tidak akan 

terputus. Justru s}alat akan mempertebal kesabaran, sehingga akhirnya 

kaum muslimin akan ridha, tenang, teguh dan yakin. 

Menurut ahli fiqih, s}alat berarti perkataan-perkataan dan 

perbuatan- perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam.
 
S}alat secara khusus berbeda dengan ibadah yang 
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lainnya, karena shalat mempunyai keutamaan atas yang lainnya. Di dalam 

salat, seseorang mengingat sembahannya dan hati serta lisan sibuk dengan 

itu. Oleh sebab itu, s}alat dapat mencegah perbuatan yang keji dan 

mungkar.
56

 

2. Hikmah ibadah s}alat 

Hikmah ibadah s}alat sangat besar bagi kehidupan umat Islam baik 

dari segi kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pelaksanaan s}alat itu 

sendiri telah menunjukkan adanya rasa kepatuhan diri seseorang terhadap 

Khaliknya serta menunjukkan adanya rasa syukur terhadap segala apa 

yang dianugerahkan Allah sehingga seorang hamba berhadapan dengan 

Tuhanya untuk menyampaikan segala puji-pujian Yang Maha Agung.
57

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa melalui ibadah salat 

tersebut akan menumbuhkan sifat rendah hati karena menyadari bahwa 

manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan 

kewajiban menghambakan diri dan mematuhi kepada hukum-hukum yang 

datang dari Allah Swt dan jika ibadah salat itu dilaksanakan secara 

berjama‟ah maka akan membawa dampak positif bagi pembinaan 

persatuan dan kesatuan antara umat Islam itu sendiri serta menumbuhkan 

rasa kebersamaan diberbagai bidang. 

Dengan demikian dapat dipetik berbagai hikmah yang teramat 

penting melalui kewajiban beribadah salat tersebut yaitu unsur yang 

pertama adalah pembinaan pribadi individu dimana melalui ibadah salat 
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tersebut akan menumbuhkan diri yang berjiwa disiplin selalu mematuhi 

hukum dan aturan serta berjiwa optimis terhadap anugerah dan rahmat dari 

Allah Swt.
58

 

3. Fungsi ibadah s}alat  

Adapun fungsi ibadah salat adalah sebagai rukun Islam dimana 

sebagai rukun Islam tersebut menetukan sekali apakah seseorang menjadi 

insan muslim yang baik atau tidak, dapat dilihat usahanya untuk 

memenuhi seruan ibadah salat tersebut.
59

 Nabi Muhammad Saw bersabda: 

اَل ُة عَما ين َفَمن هَد مَها فَ َقدْ  دُ الصَّ يِن َفَمْن اَقَا َمَها فَ َقْد اَ قَاَم الدِّ الدِّ ين  َهَدمَ الدُّ

 )روه البيهقي(

Artinya : Salat adalah tiang agama, maka barang siapa menegakkanya 

berarti ia telah menegakkan agama dan barang siapa 

meninggalkanya berarti ia telah merobohkan agama (HR, 

Baihaqi). 

 

Jadi dapat dipahami bahwa ibadah s}alat adalah berfungsi sebagai 

rukun Islam dan sekaligus sebagai tiang Agama Islam dalam kehidupanya 

dan sebaliknya jika ternyata dia tidak menjalakan ibadah s}alat maka dia 

berarti dia merobohkan Agama Islam dalam hidupnya.  

Dari pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa ibadah s}alat 

memiliki fungsi yang sangat baik dan sangat penting dalam kehidupan 

umat manusia khusunya kaum muslimin, yang berdampak positif baik 
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pada aspek psikis dan fisik. Ibadah s}alat wajib dilakukan oleh umat Islam 

karena banyak memilih fungsi dalam kehidupan umat Islam dan fungsi itu 

harus dioptimalkan bagi umat Islam dengan menjalankan ibadah salat 

secara rutin dalam kehidupan sehari-hari. 

Fungsi yang paling utama bagi pelaksanaan ibadah salat tersebut 

adalah untuk mengingatkan AllahSwt, dimana seseorang yang sudah 

mampu untuk mengingat Allah Swt dalam kehidupanya maka ia harus 

memenuhi kewajibanya, dan sebaliknya juga dari pelaksanaan ibadah salat 

itu sendiri diusahakan secara maksimal agar Allah Swt selalu berada 

dalam alam pikirannya sehingga segala problema hidup diatasi dengan 

pikiran yang jernih dan ketenangna jiwa karena Allah selalu bersamanya. 

Ibadah salat yang dilaksanakan umat Islam juga menghilangkan 

keluh, kesah dan sifat kikir, karena dengan menjalankan ibadah salat akan 

menumbuhkan kesadaran bahwa segala kenikmatan yang dimilki oleh 

manusia hanyalah datang dari Allah dan semuanya harus dipergunakan 

dengan baik, harta yang dimilikinya juga harus digunakan untuk 

menempuh keridlaan Allah Swt, dan kekuatan jasmani serta rohani harus 

digunakan untuk beribadah dan tidak boleh digunakan untuk berbuat 

maksiat karena kemaksiatan akan mendatangkan azab Allah Swt.
60
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C. Pendidikan Islam 

1. Pengertian pendidikan Islam 

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu 

kepada  at-ta>rbiyah, al-ta>‟dib dan al-ta>‟lim. Dari ketiga istilah tersebut  

yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah al-

ta>rbiyah. Sedangkan al-ta>‟dib dan al-ta>‟lim jarang digunakan.61 Berikut 

penulis akan menjelaskan mengenai tiga kosa kata tersebut: 

4) At-ta>rbiyah 

Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab Rabba, yarbu, tarbiyah: 

memiliki makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (na}sya>‟a) dan 

menjadi besar atau dewasa (ta}ra>‟ra‟a). Artinya, pendidikan (ta>rbiyah) 

merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta 

didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Qurtubi seperti 

yang dikutip oleh sahrodi mengatakan bahwa "Rabb" merupakan suatu 

gambaran yang diberikan kepada suatu perbandingan antara Allah 

sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Allah mengetahui 

dengan baik kebutuhan-kebutuhan mereka yang dididik, sebab Allah 

adalah pencipta mereka. Disamping itu pemeliharaan Allah tidak 

terbatas pada kelompok tertentu. Ia memperhatikan segala ciptaan-

Nya. Karena itulah Ia disebut Rabb al-'Alamin.
62
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Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses transformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia 

memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan 

menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, 

dan kepribadian yang luhur.
63

 

5) Al –ta>‟dib 

Istilah ta>‟dib berasal dari akar kata addaba, yuaddibu >, ta’dii>ban 

yang mempunyai arti antara lain: membuatkan makanan, melatih 

akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu 

yang baik. Kata a}ddaba> yang merupakan asal kata dari ta>‟dib  disebut 

juga mua>llim, yang merupakan sebutan orang yang mendidik dan 

mengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang.
64

 Ta>‟dib  

lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun. Ta>‟dib  yang 

seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban atau 

kebudayaan. Artinya orang yang berpendidikan adalah orang yang 

berperadaban, sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih 

melalui pendidikan.
65
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6) Al-Ta>‟lim 

Al-Ta>‟lim merupakan kata benda buatan (mashdar) yang berasal 

dari akar kata 'alla>ma. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan 

pendidikan, sedangkan ta >'lim diterjemahkan dengan pengajaran.
66

 

Mengenai pengertian pendidikan Islam secara umum, para ahli 

pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. 

Diantaranya adalah: 

e) Azyumardi Azra menyatakan bahwa, dalam konteks islam, 

pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya inheren dalam 

istilah ta>rbiyah, ta >‟lim, dan ta >‟dib yang harus dipahami secara-cara 

bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang  amat 

dalam menyangkut manusia, masyarakat, dan lingkunganya, yang 

dalam hubunganya dengan tuhan saling berkaitan satu sama lain. 

Istilah-istilah itu, menurut Azra, sekaligus menjelaskan ruang 

lingkup pendidikan Islam: informal, formal dan nonformal.
67 

f) Hery Noer Aly: pengertian pendidikan Islam yaitu proses yang 

dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan ekstensinya 

sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan ajaran 
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Alquran dan sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti 

terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.
68

 

g) Ahmad Tafsir: mendefinisikan pendidikan islam sebagai bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Islam.
69

 

h) Ahmad   D.   Marimba: mengemukakan bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil).
70

 

Berdasarakan pendapat-pendapat ilmuan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan islam adalah suatu sistem yang memungkinkan 

seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai 

dengan ideologi Islam dan pendidikan Islam itu  lebih  banyak  

ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam 

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan 

orang lain. 

2. Tujuan pendidikan Islam 

Tujuan Pendidikan Sebagaimana yang tercermin dalam undang- 

undang sistem pendidikan Nasional BAB II pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
71

 

Menurut Umar Tirtaharja tujuan pendidikan harus memuat 

gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur pantas, benar dan indah, 

untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan mempunyai dua fungsi 

yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan 

merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
72

 

Pada dasarnya, pendidikan dalam perspektif Islam berupaya 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik 

yang menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah, akal dan akhlak. 

Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan Islam 

berupaya mengantarkan peserta didik kearah kedewasaan pribadi secara 

paripurna yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan.
73
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Ada dua macam tujuan pendidikan Islam yaitu tujuan sementara 

dan tujuan akhir. 

3) Tujuan sementara 

Tujuan sementara adalah sasaran sementara yang harus dicapai 

oleh umat Islam yang melaksakan pendidikan Islam. Tujuan 

sementara disini yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti 

kecakapan jasmaniah pengetahuan membaca, pengetahuan menulis, 

ilmu-ilmu kemasyarakatan,kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, 

jasmani dan rohani, dan sebagainya. 

4) Tujuan akhir 

Tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian 

Muslim yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspek merealisasikan 

atau mencerminkan ajaran Islam.74  

3. Dasar-dasar pendidikan Islam 

2. Al-qur‟an 

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhamad saw yang membacaannya merupakan ibadah.
75

  

Al-Quran   merupakan   sumber   pendidikan   terlengkap,   baik   

itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun 

spritual (kerohanian), serta material (kejasmanian) dan alam semesta. 

Semua aspek yang mengatur kehidupan manusia telah termuat dalam 
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Alquran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, yakni akan 

mengantarkan manusia menuju manusia yang beriman, bertaqwa dan 

berpengetahuan. 

Samsul Nizar menyebutkan isi dari Alquran itu sendiri 

mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh seluruh 

potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan panca indra 

dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi lanjut 

pendidikan manusia (pendidikan Islam), motivasi agar manusia 

menggunakan akalnya, lewat tamsil-tamsil Allah swt dalam Alquran, 

maupun motivasi agar manusia mempergunakan hatinya untuk mampu 

mentransfer nilai-nilai pendidikan ilahiyah dan lain sebagainya.
76
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BAB III 

KONSEP RUKUN IBADAH SALAT PERSPEKTIF TASAWUF 

 

D. Pengertian Tasawuf  

Terdapat beragam pendapat mengenai akar kata tasawuf. Ada yang 

mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata shufah (kain dari bulu), 

karena kepasrahan seorang sufi kepada Allah ibarat kain wol yang 

dibentangkan. Ada yang berpendapat bahwa shi}fah (sifat) sebab, seorang sufi 

adalah orang yang menghiasi diri dengan segala sifat terpuji dan 

meninggalkan setiap sifat tercela.77 

Pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata shu>ffah 

(sufah) sebab, seorang sufi mengikuti ahi sufah dalam sifat yang telah 

ditetapkan Allah bagi mereka. Al-Qusyairi berpendapat bahwa tasawuf berasal 

dari shafwah (orang pilihan atau suci). Shaf (saf), seolah para sufi berada di 

saf pertama dalam menghadapkan diri kepada Allah dan berlomba-lomba 

untuk melakukan ketaatan. 

Sebagian kalangan mengatakan, kata tasawuf dinisbatkan pada kain 

wol yang kasar. Sebab para sufi gemar memakainya sebagai simbol zuhud dan 

kehidupan yang keras. Jadi tasawuf adalah usaha untuk membersihkan jiwa, 

memperbaiki akhlak dan mencapai maqam ihsan. Dengan kata lain yaitu usaha 

menaklukkan dimensi jasmani manusia agar tunduk dimensi rohani.  
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E. Manfaat Tasawuf 

Tasawuf memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, di bawah ini 

adalah beberapa manfaat tasawuf yaitu : 

1) Dalam bidang kecerdasan emosional apabila dapat mengamalkan tasawuf 

dengan baik maka dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik pula.78 

2) Dalam bidang kecerdasan spiritual tasawuf mengingatkan manusia tentang 

kematian, agar umat manusia selalu beribadah, beramal saleh, serta 

menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. 

3) Dalam bidang agama tasawuf diperlukan untuk mengamalkan islam secara 

kaffah serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan 

integrasi sosial. 

4) Dalam bidang etos kerja tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena 

dalam ajaran Islam bekerja  itu wajib untuk memenuhi keperluan diri 

sendiri, keluarga dan umat. 

5) Dalam bidang pendidikan tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran 

yang perlu diajarkan di Madrasah dan mata kuliah di perguruan Islam 

untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh 

serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat 

dan maju. 

6) Dalam bidang ilmu pengetahuan tasawuf mendidik anggota masyarakat 

untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan rasional serta mendidik 

untuk memiliki tanggung jawab sosial. 
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F. Konsep Rukun Ibadah S}alat Dalam Tasawuf 

Adapun menurut Ghazali seperti yang dikutip Abidin Ibn Rusn bahwa 

salat adalah sebagai berikut: 

6) Mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan dan 

dengan kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. 

Seperti halnya niat yang diinginkan dari niat di sini bukan berarti 

tujuan melakukan ibadah tertentu sehingga bisa dibedakan dengan ibadah 

yang lain., seperti s}alat zuhur atau s}alat Asar, juga tidak berarti tujuan 

menentukan jenis hukum ibadah yang akan dilakukan, seperti sunat atau 

wajib. Tetapi yang diinginkan dari niat itu adalah tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Ta‟ala.79 

Niat adalah ruh perbuatan, karena gerak anggota tubuh mengikuti 

tujuan hati. Tubuh yang lemah mampu melakukan aktivitas jika niatnya 

kuat. Sebaliknya, jika tubuh yang kuat tidak bisa melakukan jika niatnya 

lemah. Manusia itu ada dengan niatnya, bukan dengan tubuhnya. Maka 

jika niat benar dan kuat, salat akan menjadi sebuah munajat bersama 

Allah dan mi‟raj menuju-Nya. Jika niatnya lemah, salat akan kehilangan 

munajat dan orang yang melakukan salat seperti itu berhak mendapat 

celaka. Allah berfirman: 
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Artinya: 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. Orang-orang yang 

berbuat riya, 7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna 

(QS. Al-Qur‟an Al-Ma‟un  ayat 4-7). 

 

7) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia 

Ruh takbir adalah tasbih (penyucian). Maknannya Allah maha 

mulia, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dikhayalkan 

dan tidak bisa dipikirkan, karena dia bukan sesuatu yang berbentuk 

jasmani, Dia Maha Suci dari penyaksian hakikatnya.  

8) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas 

keduniaan dengan sebaik-baiknya 

Rahasia baca‟an, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab fiqih, 

hukum membaca Al-Fatihah dan surat Qur‟an adalah wajib dalam 

s}alat yang terdiri dari dua rakaat dan dua rakaat pertama untuk s}alat 

yang terdiri tiga dan empat rakaat, tidak ada s}alat tanpa membaca 

surat Al-Fatihah. 

Membaca itu sendiri memiliki rahasia karena yang dibaca juga 

mempunyai rahasia. Jika pembaca bukan pemilik rahasia, dia tidak 

akan sampai pada rahasia membaca bahkan tidak akan mengetahui 

rahasia yang dibaca. 

9) Membentuk manusia berakhlak mulia, suci jiwanya dari 

kerendahan budi dan sifat-sifat tercela 

Rahasia Qunut, Tasyahud dan taslim. Dalam s}alat telah 

disyariatkan beberapa gerakan yang manifestasi hukum takwini 

dalam ketaatan dan hidayah. Salah satu di antaranya yaitu qunut. 
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Qunut adalah ketaatan dan merendahkan diri dihadapan Allah. Qunut 

yang dilakukan merupakan rahasia malakut yang menghasilkan 

keserasian antara hukum takwini dan hukum tasyri. 

10) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga 

menjadimanusia yang manusiawi.
80

 

Rahasia berdiri, ruku, dan sujud. Rahasia berdiri dan takwilnya 

adalah pernyataan siaga untuk menyerang musuh serta menghadapi 

segala bencana apapun. Karena s}alat bisa dijadikan perantara untuk 

memohon pertolongan. S}alat adalah munajat dengan tuhannya di 

saat ruku dan sujud dia tunduk dan merendahkan diri kepada 

Tuhannya. Di hadapan musuh Allah kita harus teguh, kuat dan 

perkasa, tetapi di hadapan-Nya kita tidak memiliki apapun.
81

 

 

G. Ibadah Salat Dalam Tasawuf 

Salat yaitu seluruh tahapan perjalanan menuju tuhan, dari pertama 

hingga akhir, yang di dalamnya semua Maqa>mat (stasiun-stasiun spiritual) 

terungkap.  Bagi para sufi, wudhu bermakna tobat, menghadap kiblat 

bermakna kebergantungan kepada seorang pembimbing spiritual, berdiri 

dalam Salat bermakna kediaman diri, membaca ayat-ayat Al-Qur‟an (dalam 

salat) bermakna perenungan batin dzikir, ruku‟ bermakna kerendahan hati, 

sujud bermakna pengetahuan diri, membaca syahadat bermakna kemesraan 
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dengan tuhan dan salam bermakna pemisahan diri dari dunia dan melepaskan 

diri dari ikatan stasiun-stasiun (Maqa>mat).82 

Ibn „Arabi berpendapat bahwa salat adalah puncak pertemuan antara 

tuhan dan hamba, yang melaluinya seorang manusia yang memiliki 

penglihatan batin dapat melihat tuhan. Salat berati penyaksian (musyahadah) 

dan penglihatan (vision, ru‟yah) akan Allah. 

Jalaludin Rumi: Salat adalah simbol seluruh kehidupan  seseorang. 

Lewat salat kita mendapatkan cahaya petunjuk yang akan membimbing 

kehidupan kita. Salat adalah juga percakapan paling dalam dan mesra antara 

pencinta dan yang dicinta. 

Imam Al-Ghazali: Salat memancarkan cahaya-cahaya di dalam hati, 

yang selanjutnya akan merupakan kunci bagi ilmu-ilmu mukasyafah, yang 

melaluinya terbuka pintu-pintu langit bagi si hamba yang sedang salat serta 

dihadapanya ia oleh Allah denga wajah-Nya. 

Ibn Sina: Salat adalah menghadapinya hamba kepada pemelihara 

segenap yang ada dan penguasa semua makhluk penyaksian Al-Haqq, dengan 

kalbu yang bening dan jiwa suci yang terbebas segala hasrat (duniawi). Ia 

merupakan perwujudan (manifestasi) kerinduan, ketundukan, dan rintihan 

tubuh particular yang terbatas dan hina ini kepada pemelihara segenap yang 

ada dan Penguasa semua makhluk. Ibadah salat merupakan 

simulasi/penyerupaan (terhadap alam semesta), untuk menyerupakan 

(perilaku) raga dengan ruh, dalam kepatuhan kepada sang Pencipta yang Maha 
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Tinggi. Dia menyuruh manusia untuk meniru salat akalnya dengan gerakan 

badaniahnya.83 

Dalam dunia sufi, salat disebut juga mi‟raj kaum beriman. Istilah 

mi‟raj merujuk pada pengalaman mistik nabi yang sangat mendalam, yakni 

ketika ia melakukan perjalanan melewati tujuh lapis langit dan berbicara 

langsung kepada Allah.84 Dalam khazanah kaum sufi dikatakan salat itu 

bagaikan mati dalam hidup, artinya pada waktu salat harus tidak ada lagi 

dimensi horizontal sesama manusia, yang ada hanyalah dimensi vertical. 

Kedekatan dengan Allah dalam salat, seyogyanya diaplikasikan juga dalam 

sehari-hari, dengan cara bersikap baik dengan semua ciptaan-Nya. Sehingga 

terjalin hubungan yang baik dan mesra antara vertikal (Allah) dan horizontal 

(ciptaan-Nya).85 

Salat didalam Tasawuf adalah sewaktu kamu salat, seolah-olah kamu 

melihat tuhan, kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan 

melihat kamu. Orang yang telah benar salatnya secara fiqih lantas 

meningkatkan salatnya hingga mencapai akhlak yang mulia. Tujuan utama 

tasawuf adalah akhlak mulia atau mukhlisin maka mereka selalu merasa dekat 

dengan Tuhan selalu melihat mereka, maka mereka selalu menjaga behaviour 

agar tetap berakhlak mulia. 
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Jika orang selalu menegakkan salat dan yakin mereka selalu 

diperhatikan Tuhan, tidak saja dalam salat tapi juga dalam keseharian, maka 

tentu saja akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak yakin 

tingkatkan kebiasaan menuju akhlak yang mulia, salah satu caranya perkaya 

Ilmu Fiqih dengan Tasawuf, karena pada Nabi Muhammad Saw adalah 

sumber Fiqih dan Tasawuf.86 

Berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci dan hadis Nabi, 

dapatlah dikatakan bahwa s}alat adalah kewajiban peribadatan (formal) yang 

paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak yang 

memuat perintah agar kita menegakkan s}alat, yakni menjalankan penuh 

kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman 

pertama-tama adalah s}alatnya yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. 87 

H. Makna Salat dalam Tasawuf 

Pengamalan secara lughawi (arti tekstual menurut bahasa) adalah 

proses, perbuatan, cara melaksanakan, penerapan, proses (perbuatan) 

menunaikan kewajiban, tugas proses menyampaikan, gagasan, proses 

menyumbangkan atau mendarmakan.88 

Secara harfiah ibadah berati bakti manusia kepada Allah SWT. Karena 

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid.secra etimologi ibadah juga 

dapat diartikan meng-esakan melayani dan patuh. 
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Sedangkan secara terminologi, dipaparkan oleh pemikir Islam dengan 

mendefinisikan ibadah sebagai berikut: 

1. Menurut teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy ibadah dapat dilihat 

dari ulama tertentu. Misalnya ulama tauhid mendefinisikan ibadah adalah 

meng-esakan Allah, men-tadzimkan dengan sepenuh tadzim serta 

menghinakan diri kita dan menundukkan jiwa kepadan-Nya. 

              

Artinya:  Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatu apapun. 

 

2. Sedangkan menurut syekh Mahmud Syaltut beliau berbendapat bahwa 

ibadah sebagai perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk 

mendekatkan diri kepada Allah merasakan kebesaran  Allah dalam hati, 

membuktikan kebenaran iman, menunjukkan perhatian dan ketundukan 

jiwa kepada Allah.
89

 

Di dalam salat itu, kita mendapatkan keinsyafan akan tujuan akhir 

hidup kita, yaitu penghambaan diri (Ibadah) pada Allah, dan melalui salat kita 

memperoleh pendidikan pengikatan pribadi atau komitmen kepada nilai-nilai 

hidup yang luhur. Dalam perkataan lain, Nampak pada kita bahwa salat 

mempunyai dua makna sekaligus: makna intrinsik sebagai tujuan pada dirinya 

sendiri, dan makna instrumental, sebagai sarana pendidikan kearah nilai-nilai 

luhur. 
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Secara ilmu fikih, salat dirumuskan sebagai Ibadah kepada Allah dan 

pengangungan-Nya dengan bacaan-bacaaan dan tindakan-tindakan tertentu 

yang dibuka dengan takbir (Allahu Akbar) dan ditutup dengan taslim(salam), 

dengan runtututan dan tata tertib oleh islam. 

Makna salat, diisyaratkan dalam arti simbolik takbir pembukaan itu, 

yang melambangkan hubungan dengan Allah dan menghambakan diri kepada-

Nya. Jika disebutkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu 

penghambaan kepada-Nya, maka wujud simbolik terpenting penghambaan itu 

ialah salat yang dibuka dengan takbir sebagai ucapan pernyataan dimulainya 

sikap menghadap Allah. Jadi, dalam salatnya seseorang diharapkan hanya 

melakukan hubungan vertical kepada Allah, tidak boelh melakukan hubungan 

horizontal dengan sesama makhluk (kecuali dalam keadaan terpaksa). Inilah 

ide dasar dalam takbir pembukaan sebagai Takbirat Al-Ihram. Karena itu, 

dalam literatur kesufian berbahasa jawa, salat atau sembahyang dipandang 

sebagai “mati sakjeroning urep” (mati dalam hidup), karena memang kematian 

adalah panutan hubungan horizontal sesama manusia guna memasuki alam 

akhirat yang merupakan “hari pembalasan” tanpa hubungan horizontal seperti 

pembelaan, perantaraan, ataupun tolong menolong. 90 

I. Salat dan Penataan Ruang Jiwa dalam Tasawuf 

Pada suatu kesempatan nabi pernah mentahbiskan salat sebagai 

kendaraan untuk menaikkan kualitas ruhani seseorang. Manusia adalah 

makhluk dengan potensi dan kecenderungan yang sangat kompleks. Dia dapat 
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menjadi pribadi yang memilki kualitas mulia seperti malikat, bias hina dan 

menjadi kawan setan dan dapat pula lebih tersesat ketimbang hewan 

sekalipun.91 

Status ruhani manusia naik manakala dia mengerjakan perbuatan baik 

dan menjauhi larangan-Nya sebagaimana yang dilakukan malaikat. Kualitas 

ruhani meningkat ketika manusia tersebut tidak pernah lepas mengingat Tuhan 

sehingga apa pun yang dia perbuat adalah cermin dari akhlaknya. 

Dengan salat dan segenap kebajikan lainnya kita naikkan kualitas 

ruhani kita ke tingkat paling tinggi kita bukakan jiwa agar akrab dengan amal-

amal positif, sekaligus kita redam jiwa rendah yang akan melemparkan kita ke 

tingkat bawah.92  

Salat khusyu adalah Sesutu yang dirindukan orang yang mau 

melaksanakan salat dengan baik. Salat khusyu bukan hal yang teramat sulit 

atau mustahil dilakukan, walau memang tidak semudah dikatakan. Bagi kita 

yang terpenting adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki mutu salat 

dengan harapan semoga kegigihan kita dalam perjuangan tersebut berbuah 

karunia Allah, yaitu pertolongan-Nya agar kita dapat menikmati salat khusyu 

dengan baik dan benar. 

Salat juga sebagai pembuka pintu hikmah. Kebahagiaan yang paling 

mahal adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah Swt, 

sehingga dapat memahami hikmah dibalik kejadian apapun yang dialaminya. 
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Perasaan kecewanya akan sangat minimal jika ia mengalami kejadian yang tak 

diduganya. 

Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita sering bereaksi negative 

kecewa, dan sedih terhadap suatu kejadian, namun setelah dilalui ternyata 

kejadian itu membawa hikmat dan keberuntungan yang besar. Sebagai contoh, 

seseorang yang terlambat dating ke terminal bis dan tertinggal, padahal telah 

membeli karcis, tentu akan kecewa. Dua jam kemudian, ia mendengar berita 

bahwa bis bersangkutan mengalami kecelakaan. Perasaan kecewanya niscaya 

akan berubah, ia akan sangat bersyukur atas keterlambatanya. 

Memang kadangkala hikmah dari suatu kejadian itu ada yang 

terungkap setelah puluhan tahun kemudian, ada yang terungkap beberapa 

bulan kemudian, ada juga yang persis setelah menjalani kejadian hatinya 

disingkapkan oleh Allah Swt sehingga mengerti hikmah yang ada. 

Bagi orang yang salatnya terjaga dengan baik, kelapangan hati senagai 

berkah dari husnudzon terhadap suatu kejadian merupakan rezeki yang sangat 

besar dari Allah Swt. Dengan jernih hati, ia selalu dapat menikmati episode 

apapun dari kejadian yang dijalaninya. Sunggu sesuatu yang sangat 

menyenangkan.93 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP RUKUN IBADAH S}ALAT PERSPEKTIF 

PENDIDIKAN ISLAM DAN TASAWUF 

 

A. Konsep Rukun Ibadah S}alat Perspektif Pendidikan Islam 

S}alat adalah merupakan ibadah yang pokok, karena s}alat adalah 

merupakan salah satu dari rukun islam, dan pelaksanaan s}alat adalah dalam 

rangka menyembah secara langsung kepada Allah. Karena itu ibadah s}alat, 

ketika manusia hidup di alam dunia ini akan menjadi barometer tentang 

derajat kemanusiaanya, baik buruk akhlak manusia ditentukan oleh s}alatnya. 

Maka ketika di dunia ini s}alat adalah menjadi penentu di akhirat amal yang 

pertama kali akan ditanyakan oleh allah adalah amal s}alatnya.
94

 

Rukun dalam s}alat bukanlah sekedar bacaan, seseorang akan banyak 

memperoleh pendidikan dari apa yang dibacanya, jika orang tersebut benar-

benar menghayati dan memahami isi bacaan tersebut. Dalam bacaan s}alat 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. 

Abul A‟la Maududi menjelaskan bahwa ibadah s}alat tersebut di 

antaranya:
95

 

m. Kesadaran kedudukan sebagai hamba. 

Kita sebagai hamba yang lemah kita harus menyadari bahwa manusia 

yang diciptakan untuk menyembah Tuhan yang menciptakannya. Dengan 

ibadah salat tersebut akan menumbuhkan sifat rendah hati karena 
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menyadari bahwa manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada 

Allah dengan kewajiban menghambakan diri dan mematuhi kepada 

hukum-hukum yang datang dari Allah Swt.  

Niat, Allah Swt menjelaskan beberapa motif niat dalam Al-Qur’an 

yakni, menginginkan kehidupan dunia, motif menginginkan kehidupan 

akhirat, motif mendambaakan AllahSwt, dan motif menginginkan 

keridhaan Allah Swt.
96

 Niat sa}lat harus karena Allah Swt bukan berarti 

hanya untuk kehidupan akhirat, namun Allah Swt maha pemurah yang 

tentunya memberikan keberkahan di dunia dari kebaikan yang telah 

dilaksanakan. Namun seorang muslim sejati akan ikhlas niat sa}lat terdapat 

pendidikan untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah swt. 

Membaca fatihah dan amin, yaitu secara garis besar membaca fatihah 

sebagai peryataan seorang muslim untuk memuji, mensyukuri, 

mensucikan dan memuliakan Allah Swt. Oleh karena itu dalam bacaan 

fatihah ketika s }alat terdapat pendidikan untuk selalu bersyukur dan 

bersikap tenang, di mana makmum harus tenang ketika imam membaca 

fatihah juga harus bersikap tenang dengan bacaan yang tidak terlalu cepat 

supaya makmum bisa menghayati makna fatihah yang dibacanya dengan 

seksama. 

Membaca surat atau ayat Al-Qur‟an, membaca surat atau ayat Al-

Qur‟an setelah membaca fatihah adalah sunah s}alat. Umat muslim 

dianjurkan membaca bacaan tersebut karena memiliki hikmah dan nilai-
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nilai pendidikan batin. Huruf dan ayat surat Al-Qur‟an mengandung obat 

dan rahmat, baik itu obat secara fisik maupun pesikis. Karena 

sesungguhnya s}alat adalah gudang untuk tumbuh sehat. 

Bacaan sujud dan diantara dua sujud, dengan bacaan sujud dan duduk 

diantara dua sujud benar-benar menampakkan kedhaifan kita. Kedua 

bacaan tersebut telah menjadi momen di mana seorang hamba tengah 

menghadap Allah Swt dengan segenap kerendahan hati. Seorang hamba 

tidak pernah \merasa lebih dekat dengan Allah Swt kecuali ketika ia 

bersujud. 

Membaca tasyahud, setelah selesai dari kedua, maka dalam s}alat kita 

diharuskan untuk tasyahud. Dalam s}alat ada dua tasyahud, yakni tasyahud 

pertama dan tasyahud akhir. Tapi apabila s}alat itu merupakan s}alat subuh, 

maka tasyahud hanya dilakukan satu kali.
97

 

n. Rasa berkewajiban. 

Salat Menghadapkan jiwa raga kepada Tuhan merupakan kewajiban 

keagamaan. Karena agama diakui dan diyakini oleh setiap penganutnya, 

menetapkan bahwa Tuhan adalah penguasa dan pengatur alam raya. Dia 

yang menguasai hidup dan kehidupan manusia, dia Maha Kuasa dan Maha 

Sempurna. 

Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar yang diucapkan pada awal 

aktivitas s}alat merupakan pembangkit energi ketuhanan yang sangat 

agung dan suci. Pernyataan yang benar dan paham dari hakekat batin 

                                                           
97

 Mahmud, Tarbiyah Khuluqiyah: Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi, 104. 



68 
 

 

 

kalimat itu akan mengantarkan hamba kepada peleburan diri ke dalam 

kebesaran Allah Swt. Saat kalimat itu diucapkan masuklah energi 

ketuhanan dalam diri, dan mensucikan unsur-unsur diri hamba darkotoran-

kotoran dan najis batin, seperti sikap riya‟ ujub, kufur, syirik, dan lain 

sebagainya.
98

 

o. Latihan kepatuhan. 

Salat adalah suatu bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada 

Rabb-Nya, dalam bentuk ibadah sebagai hasil dari aktualisasi keimanan 

dan keyakinan seseorang akan existensi Rabb semesta alam yang Maha di 

atas segala Maha. Kemudian atas dasar bahwa manusia diciptakan oleh 

rabb hanya untuk menyembah dan beribadah kepada-Nya sebagai bentuk 

dari penghambaan dirinya kepada Rabb tersebut. Hal ini sesuai dengan 

maksud dan tujuan suci dari penciptaan manusia oleh Allah yaitu untuk 

beribadah kepada-Nya.
99

 

Membaca doa iftitah, membaca doa iftitah merupakan kewajiban bagi 

setiap orang muslim yang mengerjakan s}alat lima waktu. Karena bacaan 

tersebut memiliki fungsi penyucian diri manusia dari noda-noda 

kedurhakaan dan pengingkaran sejak pagi hingga petang yang dilakukan 

secara tidak sengaja. Pada pagi hari sampai petang seorang hamba selalu 

berinteraksi dengan lingkunganya yang terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuhan, benda-benda, ruang atau tempat dan waktu 
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Dari sini kita maka kita dapatlah diambil sebuah pendidikan manusia 

harus selalu memohon ampun kepada Allah Swt sebagai pensucian diri 

dari kotoran-kotoran hati seperti syirik, fasik dan kufur serta 

menghilangkan angan-angan yang negatif baik pikiran kepada Allah Swt 

maupun kepada sesama makhluk hidup sekitarnya. 

p. Menimbulkan rasa kepatuhan kepada Allah. 

Salat juga sebagai pengabdian kepada Allah Swt kepada sang pencipta 

yang langsung diperintah oleh Allah Swt sendiri. Manusia akan mendapat 

pertolongan dari kelak diakhirat karena ia telah mengabdi dengan 

sungguh-sungguh berupa kesungguhan salat. 

Bersalawat untuk Nabi, Nabi sebagai perantara agung antara seorang 

hamba dengan penciptanya, maka sepantasnyalah bila beliau mendapatkan 

bacaan shalawat dari umatnya pada waktu tasyahud, dengan harapan agar 

beliau menjawabnya dengan yang lebih baik lagi.  

q. Kesadaran akan hukum Allah. 

Salat adalah berhadap hati kepada Allah Swt, secara mendatangkan 

takut kepadanya, dan menumbuhkan didalam hati rasa keagunganya serta 

kesempurnaan kekuasaan-Nya.  

Dengan salat amal seseorang akan diterima kelak di akhirat, tetapi jika 

salatnya ditolak karena tidak istiqamah dan sering melalaikanya, maka 

amalan-amalan yang lain juga akan ditolak.
100
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Membaca doa ketika ruku‟ dan i‟tidal, merupakan pujian, penyerahan, 

pengembalian eksistensi diri kepada Allah Swt. Dari ruku‟ dan i‟tidal 

seorang hamba akan terdidik untuk selalu mensucikan diri dari 

kedurhakaan yang sudah dilakukanya diluar s}alat. 

r. Praktek kebersamaan. 

Jika ibadah salat itu dilaksanakan secara berjama‟ah maka akan 

membawa dampak positif bagi pembinaan persatuan dan kesatuan antara 

umat Islam itu sendiri serta menumbuhkan rasa kebersamaan diberbagai 

bidang.
101

  

Setelah selesai s}alatnya, orang menutup  s}alatnya dengan 

mengungcapkan salam kepada para malaikat. Hal ini diibaratkan 

memulyakan tamu-tamu yang ada dikanan dan juga kirinya. Dari bacaan 

senantiasa memulyakan tamu. 

S}alat adalah ibadah mahdhah, karena telah ditentukan waktunya, 

dimana waktu s}alat subuh dilakukan pada waktu subuh, s}alat duhur, asar, 

magrib dan isya juga dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan sesuai 

dengan jadwal imsyakiyah. Kebolehan untuk mengurangi jumlah rakaat, dan 

pelaksanaannya tidak pada waktunya bila dalam kondisi darurat sehingga 

Allah memberikan rukhsoh. Ibadah tidak hanya s}alat, akan tetapi s}alat adalah 

merupakan bagian dari ibadah, bahkan s}alat akan menentukan nilai ibadah 

yang lain. 
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Untuk mencerna hubungan antara pendidikan Islam dengan s}alat 

sebelumnya kita perlu kaji mengenai agama Islam kembali. Islam merupakan 

Agama yang sepanjang masanya adalah merupakan pendidikan yang 

senantiasa menemani tingkah laku hingga bertemu kembali dengan Tuhanya. 

Islam diturunkan dimuka bumi dan menjadikanya sebagai penengah konflik 

antara sesama yang terus terjadi di dalam kehidupan sosial. Islam juga 

menyampaikan bahwa di tengah masyarakat proses belajar mengajar hanya 

dapat dilaksanakan. 

Sedangkan pendidikan Islam bimbingan dari Al-Qur‟an agar manusia 

mampu hidup dan berkehidupan serta mampu melaksanakan tugas 

kekhalifahnya dimuka bumi. Bimbingan tersebut diberikan kepada Allah Swt 

melalui rasul-Nya yang telah diutus sepanjang sejarah. Untuk membimbing 

mengarahkan dan meluruskan pertumbuhan dan perkembangan budaya dan 

peradaban umat manusia, yang dilakukan orang dewasa Muslim yang 

bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan kemampuan anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik 

maksimal pertumbuhan dan perkembangan. 

Dari beberapa pemaparan dari pendidikan Islam dalam s}alat tersebuta 

dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa s}alat dalam pendidikan Islam adalah 

suatu yang abstrak dan berkualitas yang diperlukan manusia sebagai pedoman 

dan prinsip dalam bertindak dan bertingkah laku melalui bimbingan, 

pembelajaran, dan pelatihan yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw agar 

menjadi muslim yang utuh.   
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Pelaksanaan ibadah didalam pendidikan islam sangat luas sekali, dan 

mempunyai ciri-ciri:
102

 

1. Tidak memberatkan kepada umatnya, bahwa pelaksanaan ibadah adalah 

berdasar pada taraf kesanggupan, lihat ibadah mahdhah, bahwa Allah 

mewajibkan untuk melaksanakan karena Allah maha tahu tentang 

kesanggupan hambanya. Akan tetapi bila didalam pelaksanaanya terdapat 

masyaqot, kemudian Allah membebaskan dari kewajiban tersebut dengan 

memberikan rukhsosh. Sehingga bila syarat pelaksanaan ibadah pokok 

tidak dapat dijalankan maka Allah memberikan alternatife kemudahan. 

Misalnya syarat mendirikan s}alat adalah berdiri, namun berdiri bukan 

harga mati. Karena Allah memberikan rukhsoh untuk duduk bila tidak 

mamapu dengan berdiri , atau berbaring bahkan bila tidak mampu dengan 

isyarat. 

2. Fungsi ibadah adalah untuk menuntun hati sebagai penggerak dari segala 

aktifitas manusia agar sesuai dengan kehendak Allah, karena dalam setiap 

ibadah pasti ada golongan dan yang mengakibatkan ibadah kurang kudhu‟, 

kurang kusyu, kurang ikhlas dan kekurangan lainnya sehingga kualitas 

pelaksanaan ibadah bersifat statis. Untuk mencapai taraf kesempurnaan 

ibadah Allah memberikan alternatife ibadah tambahan dalam wujud 

ibadah sunnah. Misalnya untuk mewujudkan kondisi s}alat yang kusyu, 

ikhlas, istiqomah, maka seyogyannya untuk memperbanyak s}alat sunah 

rawatib dan s}alat sunnat yang lain. Rasulullah sebagai uswatun hasanah 
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selalu meluangkan waktu malam untuk menjalankan s}alat tahajud. 

Kebiasaan melakukan amalan sunnah akan menuntun perilaku yang ikhlas, 

kusyu dan kudhu‟. 

3. Ibadah akan menjadi kebutuhan hidup manusia, seorang filosof Yunani 

Plutarque dalam lawatanya ke penjuru dunia sering menemukan kota-kota 

tanpa pagar, tanpa kekayaan, tanpa gedung pertunjukan namun tak pernah 

ditemukan bahwa suatu kota tanpa tempat ibadah.
103

 Bahkan sebelum 

datang petunjuk dari para rasul umat manusia banyak yang mempunyai 

faham  animism, dinamisme, deisme, polyteisme dan kepercayaan lainnya. 

Semua ini untuk mengungkapkan bahwa dirinya adalah makhluk yang 

lemah sehingga membutuhkan perlindungan dari suatu dzat yang 

dipandang  lebih tinggi. 

Pendidikan Islam dalam s}alat perlu diketahui bahwa  melakukan s}alat 

sama halnya dengan melakukan pendidikan Islam. Salat merupakan sebuah 

formula komperehensif di mana setiap orang dapat memetik keuntungan 

sesuai dengan keuntungan dan usahanya. S}alat menyediakan kesempatan bagi 

setiap orang untuk berkonsentrasi secara penuh dan menghayati kehadiran 

Allah Swt. Keikhlasan dan ketergantungan kita pada Allah swt akan 

menentukan sejauh mana derajat penghayatan kita. Ruku‟ dan sujud mampu 

membantu kita untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Karena itu, pada dasarnya 

s}alat memberi efek positif bagi setiap orang yang melaksanakannya. Namun 
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kadar efek bergantung kepada kemampuan dan keseriusan mereka masing-

masing. 

Pendidikan berupa s}alat merupakan realisasi dari kewajiban 

menuntut ilmu yang diperintahkan Alah Swt dan dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad Saw melalui dakwah-Nya. Di dalamnya juga terdapat berbagai 

tujuan dan hikmah yang tiada terkira banyaknya. Tujuan dalam pendidikan 

tidak lain hanyalah kembali pada diri manusia itu sendiri dan tidak mungkin 

Allah Swt ikut akan menikmati adanya tujuan dan hikmah tersebut. Hasan 

langgulung berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam sama halnya dengan 

tujuan hidup manusia sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt: 

                       

Artinya : Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam 

. 

Sejalan dengan hasan Langgulung , M. Tafsir  mengatakan bahwa 

perhambaan kepada Allah Swt yang jadi tujuan hidup sekaligus pendidikan 

Islam bukanlah suatu penghambaan yang memberi keuntungan kepada objek 

yang disembah, tetapi penghambaan yang mendatangkan kebahagiaan kepada 

objek yang menghambakan dirinya kepada Allah Swt. 
104

 

Sebagaimana Allah Swt mensyari’atkan s}alat yang juga tidak kalah 

dengan tujuan pendidikan Islam. Karena itu pengalamanya merupakan ibadah 

yang bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Swt serta mencapai 
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ridha-Nya. Di dalam s}alat selain terdapat berbagai tujuan yang ada, juga 

terdapat nilai-nilai pendidikan yang juga merupakan jalan untuk mencapai 

tujuan hidup dan tujuan pendidikan Islam.  

B. Konsep Rukun Ibadah S}alat Perspektif Tasawuf 

Dalam dunia sufi, salat disebut juga mi‟raj kaum beriman. Istilah 

mi‟raj merujuk pada pengalaman mistik nabi yang sangat mendalam, yakni 

ketika ia melakukan perjalanan melewati tujuh lapis langit dan berbicara 

langsung kepada Allah.
105

 Dalam khazanah kaum sufi dikatakan salat itu 

bagaikan mati dalam hidup, artinya pada waktu salat harus tidak ada lagi 

dimensi horizontal sesama manusia, yang ada hanyalah dimensi vertical. 

Kedekatan dengan Allah dalam salat, seyogyanya diaplikasikan juga dalam 

sehari-hari, dengan cara bersikap baik dengan semua ciptaan-Nya. Sehingga 

terjalin hubungan yang baik dan mesra antara vertikal (Allah) dan horizontal 

(ciptaan-Nya).
106

 

Adapun menurut Ghazali seperti yang dikutip Abidin Ibn Rusn bahwa 

salat adalah sebagai berikut: 

11) Mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan dan 

dengan kesadaran diri dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. 

Seperti niat yang di inginkan dari niat di sini bukan berarti tujuan 

melakukan ibadah tertentu sehingga bisa dibedakan dengan ibadah yang 

lain, seperti s}alat zuhur atau s}alat Asar, juga tidak berarti tujuan 

menentukan jenis hukum ibadah yang akan dilakukan, seperti sunat atau 
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wajib. Tetapi yang diinginkan dari niat itu adalah tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Ta‟ala.107 

Niat yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta‟ala adalah 

Ruh perbuatan. Dengan niat, perbuatan itu hidup, tanpa niat seakan 

perbuatan itu mati. Perbuatan yang mati tidak lagi memberikan pengaruh. 

Karena niat memilki derajat-derajat, maka sahnya niat juga memiliki 

tingkatan-tingkatan, walaupun perbuatan yang dilakukan itu sama. Setiap 

tingkatan memiliki pahala yang khusus. Pendekatan diri kepada Allah 

dihasilkan dari niat. 

Niat adalah ruh perbuatan, karena gerak anggota tubuh mengikuti 

tujuan hati. Tubuh yang lemah mampu melakukan aktivitas jika niatnya 

kuat. Sebaliknya, jika tubuh yang kuat tidak bisa melakukan jika niatnya 

lemah. Manusia itu ada dengan niatnya, bukan dengan tubuhnya. Maka 

jika niat benar dan kuat, salat akan menjadi sebuah munajat bersama 

Allah dan mi‟raj menuju-Nya. Jika niatnya lemah, salat akan kehilangan 

munajat dan orang yang melakukan salat seperti itu berhak mendapat 

celaka. Allah berfirman: 

                        

              

    

Artinya: 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) 

orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. Orang-orang yang 

berbuat riya, 7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna 

(QS. Al-Qur‟an Al-Ma‟un  ayat 4-7). 
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12) Menggali dan mengembangkan potensi atau fitrah manusia 

Ruh takbir adalah tasbih (penyucian). Maknannya Allah maha 

mulia, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dikhayalkan 

dan tidak bisa dipikirkan, karena dia bukan sesuatu yang berbentuk 

jasmani, Dia Maha Suci dari penyaksian hakikatnya.  

Jadi takbir disini mengagungkan Allah dan memuji-Nya, dan 

meminta ampunan kepada Allah. 

13) Mewujudkan profesionalisasi manusia untuk mengembangkan tugas 

keduniaan dengan sebaik-baiknya 

Rahasia baca‟an, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab fiqih, 

hukum membaca Al-Fatihah dan surat Qur‟an adalah wajib dalam 

s}alat yang terdiri dari dua rakaat dan dua rakaat pertama untuk s}alat 

yang terdiri tiga dan empat rakaat, tidak ada s}alat tanpa membaca 

surat Al-Fatihah. 

Membaca itu sendiri memiliki rahasia karena yang dibaca juga 

mempunyai rahasia. Jika pembaca bukan pemilik rahasia, dia tidak 

akan sampai pada rahasia membaca bahkan tidak akan mengetahui 

rahasia yang dibaca. 

14) Membentuk manusia berakhlak mulia, suci jiwanya dari 

kerendahan budi dan sifat-sifat tercela 

Rahasia Qunut, Tasyahud dan taslim. Dalam s}alat telah 

disyariatkan beberapa gerakan yang manifestasi hukum takwini 

dalam ketaatan dan hidayah. Salah satu di antaranya yaitu qunut. 
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Qunut adalah ketaatan dan merendahkan diri dihadapan Allah. Qunut 

yang dilakukan merupakan rahasia malakut yang menghasilkan 

keserasian antara hukum takwini dan hukum tasyri. 

Takwil tasyahud, sebagaimana dalam riwayat adalah 

memperbaharui keimanan dan mengembalikan penyerahan serta 

pengakuan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Ketika orang 

yang s }alat duduk untuk bertasyahud, seakan-akan ia telah 

dibangkitkan dari kuburanya. Dia memberikan pengakuan akan 

adanya kebangkitan setelah kematian. Dia berkata sesuai apa yang 

telah disaksikan di sana. 

Takwil salam adalah kasih sayang. Dalam s}alat kita diharamkan 

berbicara kepada makhluk untuk bertawajjuh sepenuhnya kepada 

khalik. Dan awal ucapan terbaik saat bertemu dengan sesama makhluk 

adalah salam. Oleh karea itulah, salam dibaca di akhir s}alat sebagai 

tanda peralihan hubungan dari khalik dan makhluk.  

15) Mengembangkan sifat-sifat manusia yang utama sehingga 

menjadimanusia yang manusiawi.
108

 

Rahasia berdiri, ruku, dan sujud. Rahasia berdiri dan takwilnya 

adalah pernyataan siaga untuk menyerang musuh serta menghadapi 

segala bencana apapun. Karena s}alat bisa dijadikan perantara untuk 

memohon pertolongan. S}alat adalah munajat dengan tuhannya di 

saat ruku dan sujud dia tunduk dan merendahkan diri kepada 
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Tuhannya. Di hadapan musuh Allah kita harus teguh, kuat dan 

perkasa, tetapi di hadapan-Nya kita tidak memiliki apapun.
109

 

Merendahkan diri adalah ruh s}alat yang menjelma di setiap 

gerakanya. Namun bagi ruku dan sujud memiliki kekhususan 

tersendiri.selanjutnya yang di maksud takwil sujud itu bahwa manusia 

berasal dari tanah kemudian kembali kepadannya dan dia akan 

dibangkitkan darinya. Orang yang bersujud kepada Allah dua kali 

setiap rakaat mengumpamakan hari kiamat telah terjadi padanya. Dia 

melihat api neraka telah memanggil orang yang berpaling dari Allah, 

maka dia berusaha untuk memadamkanya.
110

 

Salat didalam Tasawuf adalah sewaktu kamu s}alat, seolah-olah kamu 

melihat tuhan, kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan 

melihat kamu. Orang yang telah benar salatnya secara fiqih lantas 

meningkatkan salatnya hingga mencapai akhlak yang mulia. Tujuan utama 

tasawuf adalah akhlak mulia atau mukhlisin maka mereka selalu merasa dekat 

dengan Tuhan selalu melihat mereka, maka mereka selalu menjaga behaviour 

agar tetap berakhlak mulia. 

Jika orang selalu menegakkan salat dan yakin mereka selalu 

diperhatikan Tuhan, tidak saja dalam salat tapi juga dalam keseharian, maka 

tentu saja akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak yakin 

tingkatkan kebiasaan menuju akhlak yang mulia, salah satu caranya perkaya 
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Ilmu Fiqih dengan Tasawuf, karena pada Nabi Muhammad Saw adalah 

sumber Fiqih dan Tasawuf.
111

 

Berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci dan hadis Nabi, 

dapatlah dikatakan bahwa s}alat adalah kewajiban peribadatan (formal) yang 

paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak yang 

memuat perintah agar kita menegakkan s}alat, yakni menjalankan penuh 

kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman 

pertama-tama adalah s}alatnya yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. 
112

 

Orang yang sedang melakukan s}alat hendaklah menyadari sedalam-

dalamnya akan posisinya sebagai seorang makhluk yang sedang menghadap 

khaliknya, dengan penuh keharuan, kesyahduan dan kekhusyuan. Sedapat 

mungkin ia hendaklah dapat menghayati kehadiranya di hadapan Sang Maha 

Pencipta itu sedemikian rupa sehingga ia seolah-olah melihat khaliknya dan 

kalau tidak melihat-Nya ia harus menginsyafi sedalam-dalamnya bahwa 

khaliknya melihat dia, sesuai dengan makna ihsan seperti dijelaskan Nabi Saw 

dalam sebuah hadit. Dengan ihsan itu , orang yang melakukan salah satu 

makna yang amat penting ibaratnya, yaitu penginsyafan diri akan adanya 

Tuhan, sejalan dengan berbagai penegasan dalam kitab suci Al-Qur‟an. 

Disebutkan dalam kitab suci bahwa s}alat merupakan kewajiban 

berwaktu atas kaum beriman yaitu diwajibkan pada waktu-waktu tertentu, 

dimulai dari dini hari Subuh, diteruskan ke siang hari Zuhur, kemudian sore 

hari Asar. lalu sesaat setelah terbenam matahari Magrib dan akhirnya dimalam 
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hari Isya. Hikmah dibalik penentuan waktu itu ialah agar kita jangan sampai 

lengah di waktu pagi, kemudian saat kita istirahat sejenak dari kerja (Zuhur) 

dan lebih-lebih lagi saat kita santai sesudah bekerja dari Asar sampai Isya. 

Sebab justru saat santai itulah biasanya dorongan dalam diri kita untuk 

mencari kebenaran menjadi lemah, mungkin malah kita tergelincir pada 

gelimang kesenangan dan kealpaan. Sebagai kewajiban pada hampir setiap 

saat, s}alat juga mengisyaratkan bahwa usaha menemukan jalan hidup yang 

benar harus dilakukan setiap saat, dan dipandang sebagai proses tanpa 

berhenti. 

S}alat ditinjau dari bentuk lahiriyahnya, tersusun dari banyak keadaan, 

cara zikir, bacaan, dan doa sebagaimana kita kenal meskipun ditinjau dari segi 

hakikat dan bentuk malaku>t-nya ia merupakan kesatuan dan kesederhanaan. 

Bagi para ahli Tasawuf s}alat adalah merupakan pencapaian mi‟raj hakiki, 

kedekatan spiritual, sampai ke maqam kefana >’an esensi (fana> adz-dza>t) yang 

diperoleh di daam sujud kedua dalam sikap ketika fana> dari fana> pertama (al-

fana>’‘an al-fana>) dan di dalam iyya>ka na‘budu (dari zikir) tempat percakapan 

dalam kehadiran (al-mukhatha>-bah al-hudhu>riyah). Gerak mengangkat kepala 

dari sujud dan salam merupakan tanda pertemuan dengan para hadirin dan 

kembali dari perjalanan.
113
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Konsep rukun s}alat dalam pendidikan Islam adalah suatu bentuk 

penghambaan diri seorang hamba kepada Rabb-nya dalam bentuk ibadah 

sebagai hasil dari aktualisasi keimanan dan keyakinan seseorang akan 

existensi Rabb semesta alam yang maha di atas segala maha. Rabb yang 

maha kuasa, berkehendak, dan juga maha mencipta. Kemudian atas dasar 

bahwa manusia diciptakan oleh rabb hanya untuk menyembah dan 

beribadah kepada-Nya sebagai bentuk dari penghambaan dirinya kepada 

Rabb tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan suci dari 

penciptaan manusia oleh Allah yaitu untuk beribadah kepada-Nya. 

2. Konsep rukun s}alat dalam tasawuf, diisyaratkan dalam arti simbolik takbir 

pembukaan itu, yang melambangkan hubungan dengan Allah dan 

menghambakan diri kepada-Nya. Jika disebutkan bahwa tujuan penciptaan 

jin dan manusia itu penghambaan kepada-Nya, maka wujud simbolik 

terpenting penghambaan itu ialah salat yang dibuka dengan takbir sebagai 

ucapan pernyataan dimulainya sikap menghadap Allah. Jadi, dalam 

salatnya seseorang diharapkan hanya melakukan hubungan vertical kepada 

Allah, tidak boleh melakukan hubungan horizontal dengan sesama 

makhluk (kecuali dalam keadaan terpaksa). Inilah ide dasar dalam takbir 

pembukaan sebagai Takbirat Al-Ihram. Karena itu, dalam literatur 
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kesufian berbahasa jawa, salat atau sembahyang dipandang sebagai “mati 

sakjeroning urep” (mati dalam hidup), karena memang kematian adalah 

panutan hubungan horizontal sesama manusia guna memasuki alam 

akhirat yang merupakan “hari pembalasan” tanpa hubungan horizontal 

seperti pembelaan, perantaraan, ataupun tolong menolong. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil analisis konsep salat perspektif pendidikan islam 

dan tasawuf peneliti memberikan saran antara lain : bagi pendidik dan peserta 

didik untuk lebih mengetahui tentang ibadah salat agar menambah keimanan 

dan keyakinan seseorang kepada Allah. Dan semoga kita dapat mengambil 

hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan, baik dalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. 
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