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ABSTRAK 

Sari, Erna Puspita. 2019. Metode Tazkiyatun Nafs 

melalui Ibadah Salat Dalam Kitab Ihya Ulumuddin 

Telaah Imam Al-Ghazali. Skripsi. Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan (FATIK). Jurusan Pendidikan 

Agama Islam (PAI). Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing: Dr.Harjali, 

M.Pd. 

Kata kunci: tazkiyatun nafs, salat, Al-Ghazali, pendidikan 

akhlak 

Penelitian  ini  dilatar belakangi  oleh  masalah  

bangsa  kita yang tengah mengalami bermacam-macam 

problem yang membuatnya semakin terpuruk. Krisis 

ekonomi, kepemimpinan, kepercayaan, kedamaian, 

kesejahteraan, dan   sebagainya. Semua krisis itu 

sesungguhnya bersumber pada satu  krisis saja, yaitu 

krisis akhlak. Sementara krisis akhlak terjadi karena jiwa 

dan hati (qalb) yang rusak. Penulis juga menghubungkan 

antara tazkiyatun nafs dengan pendidikan akhlak sebab 

masih banyak manusia  yang mengedepankan kecerdasan 

akalnya dibanding jiwanya. Sehingga kajian ini 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) 

Bagaimana penerapan tazkiyatun nafs melalui ibadah salat 

menurut Imam Al-Ghazali (2) Bagaimanakah implikasi 

metode tazkiyatun nafs melalui ibadah salat terhadap 

pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library 

research atau studi kepustakaan yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Dalam pengumpulan datanya peneliti 

menggunakan metode dokumentasi yang terdiri dari sumber 

data primer dan sekunder; membaca buku primer yaitu buku 
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intisari Ihya’Ulumuddin Al-Ghazali, adapun buku sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku Tazkiyatun 

Nafs karya Said Hawwa dan buku-buku penunjang yang 

berhubungan dengan pembahasan. Metode analisis yang 

digunakan dengan deduktif, induktif dan komparatif. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan 

bahwa secara umum tazkiyatun nafs adalah proses 

penyucian jiwa dari perbuatan dosa, proses pembinaan 

akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan manusia. 

Adapun implikasi metode Tazkiyatun Nafs melalui ibadah 

salat terhadap pendidikan akhlak adalah mengarahkan pada 

pembentukan pribadi muslim yang mulia. Dengan tujuan 

pendidikan yang sama yakni kesempurnaan insani dalam hal 

taqarrub kepada Allah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Sedangkan perbedaannya   adalah   ketika   pendidikan   

akhlak   diajarkan   seringkali   hanya diberikan saja tanpa 

adanya pembinaan serta bimbingan dalam melaksanakan 

akhlak ataupun ibadah yang diajarkan. Maka dari itu, 

pendidikan akhlak saat ini hendaknya  melakukan  

penyucian jiwa terlebih  dahulu  sehingga ibadah-ibadah 

yang dilakukan dapat membekas pada hati dan perilaku 

manusia. Dengan metode takhalli, tahalli dan tajalli 

diharapkan dapat membantu memperbaiki dan menjadi 

solusi bagi pembinaan akhlak saat ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh era zaman modern ini banyak sisi 

negatif dari kemajuan teknologi yang semakin hari 

semakin canggih yang mana tidak adanya benteng 

moral anak didik, akan dengan mudah terjerumus pada 

hal-hal yang menyimpang. Ditambah lagi, saat ini 

berita-berita di televisi, media cetak bahkan realita 

yang terjadi di lingkungan banyak sekali kasus 

kriminal yang dilakukan oleh sekelompok pelajar 

seperti mengakses situs-situs film porno melalui 

media internet. Hal tersebut tentu saja akan 

mengakibatkan mereka selalu berkeinginan untuk 

mencoba dan mempraktikkannya, sehingga maraknya 
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terjadi pemerkosaan dan pelecehan seksual, dan hal ini 

bersifat umum. 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang 

penting terutama pendidikan dini, yang dilakukan oleh 

keluarga untuk menjadikan pendidikan tahap awal 

mengenai akhlak anak yang dicontohkan dari teladan 

orang tua. Selain itu orang tua juga berperan untuk 

mengawasi penggunaan media akses agar bisa 

mengontrol keseharian anak, 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.
1
 

Disinilah peran pendidikan sebagai salah satu 

proses pembentukan kepribadian menjadi point 

                                                           
1
 Abudin Nata, Filsafat Penddikan Islam ( Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), 11.  
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penting dalam kehidupan manusia. Ia dinilai menjadi 

salah satu cara dan media untuk mengembangkan 

segenap potensi yang dimilikinya. Tujuan pendidikan 

itu khususnya pendidikan Islam adalah untuk 

mengembangkan potensi manusia yang cenderung 

positif sehingga diharapkan akan terbentuk 

kepribadian yang baik pula.
2
 Oleh karena itu, wajar 

jika Zakiah Derajat memasukkan agama sebagai salah 

satu unsur terpadu dalam proses penyembuhan 

psikologis.
3
 

Di sisi lain, dimensi jiwa dalam kehidupan 

manusia sangat berpengaruh dalam membina 

perjalanan keimanan, ke-Islaman dan keihsanan 

seorang muslim. Pengertiannya wahana ruhani 

                                                           
2
 Depag RI Dirjen Pendidikan Islam, UU RI No.14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen , serta UU RI No.20 Tahun 2003, Tentang 

SISDIKNAS, (Jakarta: 2006), h.49.  
3
 Moh. Shaleh, Bertobat Sambil Bertobat, (Jakarta: Mizan 

Publika,2008), h.38.  
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dikarenakan jiwa adalah eksistensi terdalam yang 

senantiasa membutuhkan konsumsi spriritual agar 

berkembang tumbuh sehat dan mandiri. Sebab 

pendidikan seorang muslim tidak akan berhasil secara 

maksimal apabila tidak bisa mengolah rasa jiwanya 

sampai pada tahap kesucian, kemuliaan dan 

keluhuran. Untuk mencapai tahapan keluhuran, maka 

harus dimulai dari tahap pertama yaitu tahap 

penyucian jiwa, tahap inilah yang dalam istilah bahasa 

arab disebut penyucian jiwa (Tazkiyatun Nafs).
4
 

                                                           
4
 Kata Nafs merupakan satu kata yang memiliki banyak makna 

(lafad mustarak) dan harus dipahami sesuai dengan penggunanya. 

Menjadi satu catatan penting bagi siapapun yang ingin mengurangi 

kualitas penafsirannya, juga tidak menggunakan satu makna saja dalam 

berbagai kondisi yang berbeda. Makna nafs: 1) jiwa atau sesuatu yang 

memiliki eksistensi dan hakikat. Nafs dalam artian terdiri atas tubuh dan 

ruh, 2) nyawa yang memicu adanya kehidupan, apabila nyawa hilang, 

maka kematian pun menghampiri, 3) diri atau sesuatu dimana hati 

nurani bersemayam. Nafsah dalam artian ini selalu dinisbatkan kepada 

Allah dan juga kepada manusia, 4) suatu sifat pada diri manusia yang 

mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan, dan 5) sifat 

pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang 

ditinggalkannya ketika ia tertidur. Muhammad Izzuddin Taufik. 

Panduan Lengkap dan Praktis Psikolog Islam (Jakarta : Gema Insani, 

2006), h.70-72. 
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Tazkiyah  dimaksudkan sebagai cara untuk 

memperbaiki seseorang dari tingkat yang rendah 

ketingkat yang lebih tinggi dalam hal sikap, sifat, 

kepribadian, dan karakter. Semakin sering seseorang 

melakukan tazkiyah pada karakter kepribadiannya, 

semakin Allah membawanya ketingkat keimanan yang 

lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah dalam surat 

As- Syams: 

                       

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

mensucikan jiwa itu,Dan Sesungguhnya merugilah 

orang yang mengotorinya. 

 

Membaca ayat diatas, jelas bahwa mensucikan 

jiwa adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan 

seorang manusia. Jiwa yang bersih akan menghasilkan 

perilaku yang bersih pula, karena jiwalah yang 

menentukan suatu perbutan itu baik atau buruk. Jadi 
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dapat dikatakan bahwa, puncak kebahagiaan manusia 

terletak pada penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), 

sementara puncak kesengsaraan manusia terletak pada 

tindakan membiarkan jiwa mengalir sesuatu dengan 

tabiat amaliyah. 

Ketika seseorang mengingatkan dijauhkan dirinya  

dari perbuatan keji dan mungkar, umat Islam sangat 

dianjurkan untuk melakukan salat, akan tetapi kondisi 

yang ada, seseorang justru tidak berjalan sesuai 

dengan apa yang seharusnya. 

                        

                             

        

Artinya:  Bacalah apa yang telah diwahyukan 

kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah 

salat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih 
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besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). 

dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Dengan  demikian  proses  penyucian  jiwa  

sebagaimana  dimaksud  di atas  akan  lebih  efektif  

jika  dipraktekkan  di  dalam  proses  pendidikan 

mulai  sejak  usia  dini  dengan  diawali  oleh  

pelajaran  dan  pengamalan ibadah  salat.
5
 

 

Sementara akhlak yang baik adalah akhlak yang 

muncul dari jiwa yang baik yang dikenal dengan jiwa 

yang tenang (An-Nafs Al-Muthmainnah), yaitu jiwa 

senantiasa tenang dengan ketakwaan dan 

kedekatannya dengan Allah serta berserah dari diri 

kepada ketentuan-ketentuan Allah. Dalam proses 

menggapai tingkatan jiwa yang sempurna dan tenang 

tersebut, maka diperlukan adanya penyucian jiwa 

(Tazkiyatun Nafs). Al-Ghazali menyatakan bahwa 

akhlak yang baik akan senantiasa bersumber dari jiwa 

yang baik. Maka proses penyucian jiwa (Tazkiyatun 

                                                           
5
 Depag RI Dirjen Pendidikan Islam, UU RI No.14 Tahun 

2005,... 



8 

 

Nafs) secara tidak langsung adalah proses 

pengosongan jiwa dari akhlak-akhlak yang tidak baik.
6
 

Begitu pula keistimewaan dalam penelitian ini 

adalah nilai-nilai akhlak didalam salat bisa menjadi 

cara atau metode untuk mengembangkan akhlak siswa 

agar lebih baik. Karena pendidikan akhlak perlu 

adanya pembelajaran secara terus menerus yang harus 

dijalani siswa, sehingga siswa dapat membiasakan 

akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu salat merupakan suatu metode yang bisa 

digunakan untuk membentuk akhlak siswa yang lebih 

baik, karena salat ini merupakan salah satu 

pembelajaran pendidikan akhlak melalui metode 

pembiasaan yang bisa dilakukan oleh anak secara 

terus menerus. 

                                                           
6
 M. Shalihin, Tazkiyatun Nafsi Dalam Preseptif Tasawuf Al-

Ghazi, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 107. 
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Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana pengaruh penyucian jiwa 

(Tazkiyatun Nafs) melalui ibadah salat dalam 

pendidikan akhlak. Karena saat ini banyak sekali 

seseorang melakukan ibadah salat tapi pendidikan 

akhlak yang dimiliki masih jauh dari yang diharapkan. 

Jadi salat yang dibagikan menurut Imam Al-Ghazali 

yang bisa mensucikan jiwa manusia agar setelah 

melakukan salat tersebut seseorang mendapatkan 

dampak yang signifikan seperti terhindar ari perbuatan 

keji dan munkar, sehingga orang tersebut melakukan 

perbuatan atau akhlak yang baik dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Metode Tazkiyatun Nafs 

Melalui Ibadah Salat dalam Kitab Ihya Ulumuddin” 

(Telaah Imam Al-Ghazali). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapanTazkiyatun Nafs melalui 

ibadah salat menurut Imam Al- Ghazali? 

2. Bagaimanakah implikasi metode Tazkiyatun Nafs 

melalui ibadah salat terhadap pendidikan akhlak 

menurut Imam Al-Ghazali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan metode Tazkiyatun Nafs 

melalui ibadah salat menurut Imam Al- Ghazali. 

2. Untuk menjelaskan implikasi metode Tazkiyatun 

Nafs melalui ibadah salat terhadap pendidikan 

akhlak menurut Imam Al-Ghazali. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk 

memenuhi tugas akhir dalam  proses perkuliahan saja, 

akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan harapan 

besar penulis bahwa, mudah-mudahan karya ilmiah ini 

mampu mewujudkan sebuah teori keilmuan yang baru, 

yang bisa memberikan manfaat bagi pendidikan 

akhlak yang mulai mengalami penurunan. 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih keilmuan yang dapat 

dijadikan sebagai kajian teoretis lebih lanjut di 

dunia pendidikan. Khususnya untuk mencetak out 

put kependidikan akhlak yang baik, yang 

merupakan manifestasi dari kesucian jiwa. 

 

 



12 

 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji 

ulang konsep tazkiyatun nafs  dari pemikiran Al-

Ghazali untuk mewujudkan pribadi yang berakhlak 

karimah dengan senantiasa memperbaiki diri dan 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

 Diharapkan pula dapat menjadi masukan dan 

referensi bagi  masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan bersosial, dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai akhlak yang mulia, yang bisa diterapkan dalam 

ruang lingkup individu, keluarga, dan masyarakat luas. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu 

penulis menelaah beberapa skripsi yang berjaitan 

dengan apa yang hendak penulis tuangkan dalam 

skripsi ini agar bisa memberikan gambaran tentang 

sasaran yang akan penulis paparkan, dan terlihat 



13 

 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

berikut skripsi yang berkaitan: 

Dessy Herlinawati, (2018) yang berjudul 

“Konsep Pendidikan Kepribadian dalam Islam 

Menurut Al-Ghazali”. Dalam skripsi ini membahas 

bahwa Al-Ghazali menyebutkan pembentukan 

kepribadian seseorang bisa dijalankan melalui 

pembinaan akhlak sejak dini. Sebab akhlak bisa 

dirubah melalui jalan latihan. Bahwasannya manusia 

terdiri dari dua bagian yaitu batin dan dzahir. Bentuk 

dzahir manusia tidak bisa dirubah karena sudah kodrat 

dari lahir. Sedangkan bentuk batin bisa dirubah melaui 

perbuatan mencegah nafsu syahwat dan marah.
7
 

Skripsi Muhali, (2012) yang berjudul “Konsep 

Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-Ghazali”. 

Skripsi ini membahas tentang konsep pemikiran Al-

                                                           
7
Dessy Herlinawati, yang berjudul “Konsep Pendidikan 

Kepribadian dalam Islam Menurut Al-Ghazali”, Skripsi, Fak.Tarbiyah 

dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2018. 
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Ghazali yang membahas mengenai pendidikan akhlak. 

Pendidikan akhlak disini di bagi menjadi dua, yaitu 

mahmudah-munjiyat (baik dan menyelamatkan) dan 

madzmumah-muhlikat (buruk dan menghancurkan). 

Pelaksanaan pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali 

bisa ditempuh melalui pendidikan formal dan 

pendidikan non formal. Kemudian Al- Ghazali 

mengajukan pembelajaran pendidikan akhlak 

menggunakan metode cerita (hikayat), dan 

keteladanan (uswah al hasanah).
8
 

Skripsi Nida Nur Roisah, (2009) yang 

berjudul, Pembentukan Kepribadian Islami Melalui 

Metode Pembinaan Akhlak Anak Menurut Al-

Ghazali”. Skripsi ini menliti tentang membina akhlak 

anak agar mempunyai kepribadian yang berasaskan 

Islam melalui metode pembinaan akhlak menurut Al-

                                                           
8
 Muhali, “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-

Ghazali”, Skripsi, Fak.Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2012.  
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Ghazali. Dalam proses pembelajaran ini Al-Ghazali 

menyarankkan agar orang tua dan pendidik senantiasa 

memperhatikan perkembangan anak dan memberikan 

metode pembelajaran yang baik. Metode pembelajaran 

akhlak yang digunakan adalah metode pembiasaan, 

metode perumpamaan, metode keteladanan, dan 

metode latihan.
9
 

Dari tiga skripsi diatas mempunyai perbedaan 

dan persamaan, Dessy mengatakan bahwa 

pembentukan kepribadian seseorang bisa dijalankan 

melalui pembinaan akhlak sejak dini. Sebab akhlak 

bisa dirubah melalui jalan latihan. Muhalli 

mengatakan pendidikan akhlak bisa ditempuh melalui 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Media 

yang digunakan yaitu menggunakan metode cerita dan 

                                                           
9
 Nida Nur Roisah yang berjudul, Pembentukan Kepribadian 

Islami Melalui Metode Pembinaan Akhlak Anak Menurut Al-Ghazali”, 

Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. 
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keteladanan, jadi pendidikan keteladanan  melalui 

orang tua bisa dijadikan sebagai pendidikan akhlak 

yang sehari-hari bisa dilihat dan dicontoh anak-anak. 

Nida mengatakan bahwasammya  menyarankan agar 

orang tua dan pendidik senantiasa memperhatikan 

perkembangan anak dan memberikan metode 

pembelajaran yang baik. Nida menggunakan metode 

pembiasaan, metode perumpamaan, metode 

keteladanan, dan metode latihan.  

Dari uraian di atas, penulis berkesimpulan 

bahwa skripsi yang penulis angkat mempunyai 

perbedaan mendasar dengan beberapa penelitian yang 

sudah ada yaitu pada subjek penelitian dan fokus 

penelitian. Penelitian ini menekankan pada metode 

Tazkiyatun Nafs, melalui ibadah salat yang 

berimplikasi terhadap pendidikan akhlak. Harapan 

dari penulis untuk mewujudkan pribadi yang 
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berakhlak karimah dengan senatiasa memperbaiki diri 

dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Diharapkan 

pula dapat menjadi masukan dan referensi bagi 

masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersosial, 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak yang 

mulia, yang bisa diterapkan dalam ruang lingkup 

individu, keluarga, dan masyarakat luas.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian library research atau penelitian 

kepustakaan,
10

 dimana data-datanya dihimpun 

dari beberapa literature seperti buku, majalah, 

artikel, jurnal serta tulisan lain yang dapat 

memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan 

                                                           
10

 Zuhaeri dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, (Surabaya: 

Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1981), 20.  



18 

 

peneliti yang masih relevan. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif-analysis, yaitu hasil penelitian 

ini akan menekankan pada upaya penggambaran 

secara apa adanya  (objektif) tentang objek yang 

sedang diteliti untuk dapat mengkaji, 

menganalisa, menginterprestasikan data-data yang 

diperoleh kedalam bentuk uraian yang relevan 

dengan pokok pembahasan. Penelitian juga 

menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan 

filosofis digunakan untuk merumuskan secara 

jelas hakekat yang mendasari konsep-konsep 

pemikiran.
11

 Filsafat akan merumuskan dan 

menemukan hakikat realitas secara sistematis 

metodis, oleh karena itu filsafat merupakan 

pencarian tentang hakikat realitas yang ada dalam 

kehidupan manusia. Melalui pendekatan ini, 

                                                           
11

 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi 

Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1990),  92.  
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penulis berusaha menemukan gambaran tentang 

pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali yang 

dapat diimplementasikan dalam pendidikan 

akhlak, dan dapat memberikan kesimpulan. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang berupa 

pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali secara 

langsung yang telah tertuang dalam bentuk 

tulisan –tulisan, baik berupa buku yang beliau 

tulis sendiri maupun yang diedit oleh orang 

lain, artikel, makalah dan tulisan-tulisan ilmiah 

lainnya. Adapun buku primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Mukasyafatul-Qulub; Dibalik Ketajaman 

Mata Hati (Imam Al Ghazali), (Pustaka 

Amani, 2007). 

2) Ihya‟ Ulumuddin (Himmah Jaya, 2004) 
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3) Mukhtashor Ihya‟Ulumuddin (Pustaka 

Amani, 2007) 

4) Ihya‟ Ulumuddin ; Menghidupkan 

Kembali Ilmu-Ilmu Agama(Gramedia, 

2011) 

5) Mau‟izhatul Mukminin Bimbingan 

Menjadi Mu‟min I (c.v DIPONEGORO 

1989) 

b. Data Sekunder, data yang berupa bahan 

pustaka yang sama yang dihasilkan oleh 

pemikir lain, baik yang berbicara tentang 

gagasan Imam Al-Ghazali maupun gagasan 

mereka sendiri yang membicarakan masalah 

yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga ini 

dapat membantu memecahkan permasalahan 

yang terjadi fokus penelitian skripsi ini. 
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Adapun buku sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Muhammad Isa Selamat; Penawar Jiwa dan 

Pikiran, (Kalam Mulia, 2005) 

2) Rosihon Anwar; Akhlak Tasawuf, (Pustaka 

Setia, 2010) 

3) Abdullah Gymnastiar; Salat dalam 

Perspektif Sufi, (Remaja Rosdakarya, 

2002)dan berbagai referensi lainnya yang 

sesuai dengan tema penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian, di samping perlu menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan 

alat pengumpulan data yang relevan. Dalam 

pengumpulan data peneliti menmpuh langkah-

langkah melalui research kepustakaan (library 

Research), yaitu suatu research kepustakaan atau 
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penelitian murni.
12

 Penelitian mengkaji sumber-

sumber tertulis yang dipublikasikan.
13

 

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang 

tepat memungkin kan diperolehnya data yang 

objektif. Dibawah ini akan diuraikan teknik 

penelitian sebagai cara yang dapat ditempuh 

untuk mengumpulkan data.
14

 

Untuk memperoleh data-data terakhir 

dengan Tazkiyatun Nafs maupun pendidikan 

akhlak, maka dalam penelitian ini data juga 

diperoleh dengan teknik dokumentasi, yakni 

mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang 

dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

                                                           
12

 Sutrisno Hadi, Metode Riset (Yogyakarta: Fakultas Psikologi 

Universitas Gajah Mada, 1987), 9.  
13

 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), 1.  
14

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1991), 158.  
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monumental
15

 tentang Tazkiyatun Nafs dan orang-

orang yang menulis dan mendokumentasikan, 

serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan 

tema penelitian ini. 

4. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data yang 

digunakan adalah content analysis (analisis isi), 

yaitu telaah sistematis atau catatan-catatan atau 

dokumen-dokumen sebagai sumber data.
16

 

Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan 

berusaha menjelaskan bangunan pemikiran 

tentang masalah yang dibahas dengan 

menggunakan proses berfikir induktif, deduktif 

dalam penarikan kesimpulan. 

                                                           
15

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), 329.  
16

 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1982),  133.  
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Tahapan-tahapan dalam proses analysis ini 

melaui tiga fase analisis data. Pertama, fase 

reduksi data. Dalam fase ini peneliti memilih dan 

memilah data yang dihasilkan dari pengumpulan 

data tentang Tazkiyatun Nafs yang diperlukan 

sesuai dengan fokus penelitian dan rumusan 

masalah. Kedua, fase pemaparan data. Dalam fase 

ini, peneliti memaparkan data tentang Tazkiyatun 

Nafs yang diperoleh dari fase pertama sesuai 

dengan rumusan masalah dan sub pokok 

pembahasan agar dapat dipahami secara 

sistematis. Ketiga, fase analysis data.  Dalam fase 

ini, peneliti melakukan analysis terhadap data-

data yang telah disajikan secara deskriptif 

kualitatif. 

Kemudian ditelaah untuk di 

interprestasikan dengan keadaan yang ada dan 
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untuk selanjutnya dikaitkan dengan pokok 

permasalahan dalam hal ini yaitu metode 

Tazkiyatun Nafs melalui ibadah shalat dalam 

Kitab Ihya Ulumuddin  (telaah Imam Al Ghazali). 

Untuk memperoleh data-data terakhir 

dengan Tazkiyatun Nafs maupun pendidikan 

akhlak maka dalam penelitian ini data juga 

diperoleh dengan teknik dokumentasi, yakni 

mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang 

dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental
17

 tentang Tazkiyatun Nafs dan orang-

orang yang menulis dan mendokumentasikan, 

serat dokumen-dokumen lain yang relevan dengan 

tema penelitian ini.  

 

 

                                                           
17

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 329.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan 

secara global dari penulisan penelitian yang berkaitan 

dengan metode tazkiyatun nafs dalam kitab Ihya 

Ulumuddin yang ditulis imam Al-Ghazali. 

Bab I Berisi tentang latar belakang secara 

beruntut, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, landasan teori, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Berisi tentang teoritik konsep 

Tazkiyatun Nafs dan pendidikan Akhlak. Bab ini 

dimaksudkan untuk mengetengahkan acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian ini. 

Bab III Berisi tentang biografi Imam al-

Ghazali. Bab ini dimaksudkan untuk mengetengahkan 

acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian ini. 
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Bab IV Berisi tentang analisis pembahasan 

hasil penelitian tentang metode Tazkiyatun Nafs 

melalui ibadah salat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan 

implikasinya terhadap pendidikan akhlak, Shalat 

dalam Perspektif Al-Ghazali. 

BabV Penutup, Padabab iniakan dibahas 

tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

Kajian Teori 

A. Tinjauan Tazkiyatun Nafs 

Dalam ensiklopedi Islam Nafs (nafsu) dipahami 

sebagai organ rohani manusia yang memiliki pengaruh 

yang paling banyak dan paling besar diantara anggota 

rohani lainnya yang mengeluarkan intruksi kepada 

anggota jasmani untuk melalukan suatu tindakan.
18

 

Dalam kamus ilmu tasawuf  kata nafs memiliki 

beberapa arti, yaitu pertama, Nafs adalah pribadi atau 

diri dalam susunan nafsio fisik (psiko fisik) bukan 

merupakan dua dimensi yang terpisah, kedua, arti nafs 

yang Kedua adalah kesadaran, perikemanusiaan 

atau”aku internal”. Maksudnya, segala, macam 

kegelisahan, ketenangan, sakit, dan sebagainya hanya 

diri sendirilah yang merasakan, dan belum tentu 

                                                           
18

 Kafrawi Ridwan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 4,  343.  
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terekspresikan melalui fisik. Orang lain hanya dapat 

membayangkan apa yang dirasakan oleh “aku internal”. 

Ketiga,arti nafs yaitu dapat diartikan dengan spesies 

(sesama jenis). Keempat, diartikan sebagai kehendak, 

kemauan, dan nafsu-nafsu. Dengan kata lain, nafs 

merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan 

kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memori tingkah 

laku serta mengarahkannya pada suatu tujuan atau 

berbagai tujuan.
19

 

Sedangkan menurut Al Ghazali jiwa adalah 

suatu zat atau subtansi (jauhar) yang berdiri dengan 

sendirinya bukan suatu keadan atau aksiden („ardh) 

sehingga ia ada pada dirinya sendiri. Munculnya 

kekuatan itu berawal dari dorongan semangat lalu 

                                                           
19

 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Tasawuf, (UNSIQ, Amzah, 

2005), 159.  
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menjadi tindakan.
20

 Nafs juga dipahami sebagai ruh 

akhir atau ruh yang diturunkan Allah swt. Atau yang 

mendhohir kedalam jasadiyah manusia dalam rangka 

menghidupkan jasadiyah itu, menghidupkan qolbu, akal 

fikir, inderawi, dan menggerakakan seluruh unsur dan 

organ dari jasadiyah tersebut agar dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya dipermukaan bumi dan dunia 

ini. 

Karakteristik jiwa manusia adalah manusia 

mampu memahami pengetahuan yang nampak oleh 

mata, dalam hal ini ia memiliki dua kekuatan, yaitu 

kekuatan alamiah (praktis) dan kekuatan ilmiah 

(teoritis). Kekuatan alamiah berarti kekuatan yang 

menjadi pusat penggerak tubuh manusia dalam kerja-

kerja praktis. Sementara kekuatan ilmiah (teoritis) 

berarti kemampuan untuk mengetahui hakikat 

                                                           
20

 Al-Gazhali. Mu‟raj Al Salikkin, alih bahasa, Fathur Rahman, 

“Tangga Pendakian Bagi Para Hamba yang Hendak Merambah Jalan 

Allah” (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 65.  
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penggetahuan yang tersaji tanpa bentuk dan wujud, 

karena pengetahuan sendiri merupakan sesuatu yang 

bersifat universal, abstak dan hanya dapat dipahami 

oleh rasio. Dengan kekuatan ilmiah ini, seseorang 

sanggup menerima berbagai menerima berbagai ilmu 

pengetahuan yang dibawa malaikat. Dengan kekuatan 

ilmiah ini pula seseorang dapat menyerap segala 

sesuatu yang bersifat materi dalam arti segala objek 

yang bersifat inderawi dan dapat dibuktikan secara 

empiris.
21

 

Dari jenisnya, Al-Jilli membagi jiwa menjadi  

lima macam, yaitu:
 
 

1. Nafs hayawaniyah  (jiwa kebinatangan), yaitu jiwa 

yang patuh secara pasif kepada dorongan-dorongan 

alami.
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 Ibid., 60-61.  
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2. Nafs „ammarah (jiwa yang memerintah), yaitu jiwa 

yang suka memperturutkan kesenangan syahwat, 

tanpa mempedulikan perintah dan larangan Tuhan. 

3. Nafs Mulhamah (jiwa yang memperoleh ilham), 

yaitu jiwa yang mendapat bimbingan tuhan untuk 

membuat kebaikan. 

4. Nafs Lawwamah (jiwa yang menyesali diri) yaitu 

jiwa yang goyah dalam pendiriannya. 

5. Nafs muthnainnah  (jiwa yang tenang) yaitu yang 

menuju tuhan dalan keadaan tenang dan berada 

disisi tuhan dalam kedaan tentram. 

Selain pembagian di atas Nafs (jiwa manusia) 

menurut Al Ghazali dapat diklarifikasikan sebagi 

berikut:
22

 

1. Nafs al „ammarah, yaitu jiwa yang menentang 

bahwa tunduk terhadap syahwatnya atau tunduk 
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 Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Tasawuf...,159.  
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kepada dorongan-dorongan setan (jiwa yang 

mengajak manusia untuk berbuat jelek).  

2. Nafs al Lawwamah, yaitu jiwa yang memiliki oleh 

orang dalam kondisi belum hidup tenang, tetapi 

sudah berupaya menolak nafsu syahwatnya. 

3. Nafs al muthnainnah (jiwa yang tenang) yaitu jiwa 

yang dimiliki oleh orang dalam kondisi tenang dan 

mampu menyingkirkan kegundahannya 
  

dalam 

menentang
 
kehendak syahwatnya. 

Hal ini jelaskan dalam Al Qur‟an surat Al Fajr: 

27-28. 

                 

        

Artinya: Hai jiwa yang tenang. Kembalilah 

kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-

Nya 
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Tazkiyah secara etimologi mempunyai dua 

makna: penyucian dan pertumbuhan. Demikian pula 

maknanya secara istilah. Zakiyatun nafs artinya 

penyucian (tatahur) jiwa dari segala penyakit dan cacat 

merealisikan (ta haquq) berbagai maqom  padanya, dan 

menjadikan asma‟ dan sifat Allah sebagai ahlaknya 

(takhaluq). dengan demikian tazkiyah adalah  ta 

tahur,ta haquq dan takhaluq.
23

 

Jadi tazkiyah adalah suatu proses penyucian 

jiwa dari sifat-sifat tercela dari penyucian jiwa, 

sehingga setelah jiwa tersebut dibersihkan dari 

perbuatan-perbuatan tercela kemudian bagaimana 

selanjutnya diisi dengan sifat-sifat terpuji  (menjalankan 

perintah-perintah  Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya) kemudian akhlak atau prilaku terpuji bisa 

terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tazkiyah 

dengan arti membersihkan atau mencusikan diri dari 
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sikap tercela merupakan langan awal dari prosese 

penyucian jiwa, sebagian manusia tidak terlepas dari 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang (penyakit hati) 

oleh karena itu butuh adanya pengontrolan jiwa untuk 

menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. 

Sedangkan  tazkiyah sebagai jalan untuk menumbuhkan 

dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji 

merupakan tindak lanjut sifat-sifat terpuji agar jiwa itu 

senantiasa bersih dan suci, terjaga dari sifat-sifat 

tercela. Setelah jiwa manusia tersucikan maka 

perbuatan atau langkah sehari-hari akan menjadi lebih 

baik dengan melakukan akhlak terpuji. 

Dalam islam bahwa  esensi ibadah bertujuan 

untuk peningkatan kualitas ruhaniah secara komulatif 

oleh karena itu dalam upaya Tazkiyatun Nafs 

(penyucian jiwa) dalam sufismen dikenal berbagai teori 

dan sistem sesuai dengan aliran dan tujuan masing-
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masing, antara lain adalah apa yang disebut dengan 

takhalli-tahalli dan meningkatkan pada tahap tajalli. 

1. Takhali 

Dalam proses penyucian jiwa, secara prsikologis 

ada dua macam ketidak sadaran, yang pertama 

berasal dari “aku” yang kedua berasal dari hawa 

nafsu atau nafs „ammarah
.24

 mengendalikan hawa 

nafsu atau nafs „ammarah bukanlah perkerjaan 

yang mudah, oleh karena itu perlu  didukung oleh 

berbagai mental yang disebut al maqomat, seperti: 

a. Al-sabr 

Sabr adalah menahan diri dari rasa 

sedih (berkeluh kesah)dan menahan lesan dari 

menggerutu (mengeluh) dan menahan anggota 

badan agar tidak menampar pipi, merobek 

baju, dan sebagainya. 
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 Rifay Siregar, Tasawuf, dari Sufisme Klasik ke Neosufisme, 

(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.II, 242.  
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Di dalam kata sabar ada makna 

pencegahan, kekuatan, dan menahan 

(penolakan). Tassabbara rajul artinya dia 

menanggung kesabaran, berjihad melawan 

hawa nafsunya (dirinya) dan mengarahkan 

nafsu dirinya kearah akhlak yang baik. Dan 

sabbaraha apabila dia mengarahkan dirinya 

untuk bersabar yaitu tetap kokoh berlandasan 

ajaran agama apabila datang dorongan nafsu 

syahwat menggodanya, dan dia tetap kokoh 

berlandasan al-Qur‟an dan as-Sunnah karena 

siapa yang berpegang teguh kepaada keduanya 

maka dia bersabar atas musibah dan bersabar 

untuk tekun rajin beribadah, dan bersabar 

dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan.  
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b. Al-Wara‟  

Wara` adalah perilaku menjaga diri dari 

semua perkara yang tercela sebagai jalan 

mendekatkn diri kepada Allah SWT. Bagi 

kaum sufi, Wara` dimaknai sebagai suatu 

tindakan manusia yang selalu menjauhi 

perilaku-perilaku yang didalamnya terdapat 

Syubhat, yakni sesuatu yang mengandung 

keragu-raguan antara halal dan haram. Dalam 

kehidupan sehari-hari perilaku sufi, Wara` ini 

akan terlihat dari perilaku mereka yang tidak 

bersedia makan dan minum sembarangan 

tempat, tidak jelas halal dan haramnya, serat 

tidak tahu sumbernya. Semua kehati-hatian 

seperti ini mereka lakukan karena mereka 

sangat percaya, bahwa apapun yang dimakan 

seseorang akan mempengaruhi Si pemakannya. 
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Oleh karena itu Para sufi sangat berhati-hati 

dalam memilih dan menentukan jenis makanan 

yang akan dimakanya agar hati tidak menjadi 

gelap dan keras, sehingga sulit untuk bisa 

dekat dengan Tuhan Maha Pencipta. Para sufi 

juga sangat menakuti dan menjauhi hal yang 

syubhat, karena menjadikan hatinya kotor 

sehingga menghalangi pencarian nur Illahi 

pada dirinya. 

Menjadikan perilaku Wara` niscaya 

seseorang akan selalu memperhitungkan 

terhadap sekecil apapun keburukan yang dapat 

menghalangi kedekatanya dengan Tuhannya. 

Dengan demikian perilaku Wara` ini membuat 

seseorang selalu berbuat hati-hati dalam 

mencari nafkah dan pendirian fasilitas 

kebutuhan dasarnya, seperti pangan dan 
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sandang. Sifat kehati-hatian ini memungkinkan 

terhindar dari sifat rakus, iri, dan sebagainya 

yang pada akhirnya terhindar dari segala 

sesuatu yang tidak sesuai dengan hokum 

agama. Sehingga orang yang didalam dirinya 

memiliki sifat wara` senantiasa akan menjadi 

hamba yang dekat dengan Allah SWT. 

c. Al-Ridha
25

 

Kata ridha berasal dari 

kata rahdihya, yardha, ridwanan yang artinya 

“senang, puas, memilih, persetujuan, memilih, 

menyenangkan dan menerima”. Dalam kamus 

Basaha Indonesia, ridha adalah “rela, suka, 

senang hati, perkenan dan rahmat”. Kata ridha 

dari berbagai bentuk disebut di dalam Al- 

Qur‟an sebanyak 73 kali. Menurut Al-Ghazali, 

islam menilai penting ridha yang dapat dilihat 
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dari berbagai dalil dalam Al-Qur‟an, hadist dan 

atsar.  

Allah berfirman yang artinya: “Hari ini 

adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-

orang yang benar kebenaran mereka. Bagi 

mereka surga yang dibawahnya mengalir 

sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Allah 

ridha terhadap mereka dan merekapun ridha 

terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling 

besar. 

Ibn Khatib mengatakan bahwa “ Ridha 

adalah tenangnya hati dengan ketetapan (takdir) 

Allah dan keserasian hati dengan sesuatu yang 

dijadikan Allah ta‟ala
 
. Menurut al-Hujwiri, 

ridha terbagi menjadi dua macam : ridha Allah 

terhadap hamba-Nya, dan ridha hamba terhadap 

Allah SWT. Ridha Allah terhadap hamba- Nya 
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adalah dengan cara memberikan pahala, nikmat, 

dan karamah-Nya, sedangkan ridha hamba 

kepada Allah adalah melaksanakan segala 

perintah-Nya dan tunduk atas segala hukum- 

Nya”. 

Para sufi telah memberikan penegasan 

mengernai arti dari maqam terakhir yang 

mungkin dicapai oleh kaum ssufi sebagaimana 

dijelaskan oleh sufi-sufi dari mazhab Sunni. 

Menurut Al-Hujwiri, rida terbagi menjadi 

menjadi dua macam : rida Allah terhadap 

hambanya, dan rida hamba terhadap Allah SWT. 

Rida allah terhadap hamba-Nya adalah cara 

memberikan pahala, nikmat, dan karamah-Nya, 

sedangkan rida hamba kepada Allah adalah 

melaksanakan segala perintah-Nya dan tunduk 

atas segala hukum-Nya. Menurut Ibn Qayyim 
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al- Jauziyah, rida memiliki dua derajat : rida 

kepada Allah SWT sebagai Rabb dan membenci 

ibadah kepada selain- Nya; dan rida terhadap 

qada dan qadar Allah SWT. , lapang dada, 

kosong hatinya dari dengki, selalu berprasangka 

baik, bahkan lebih dari itu; memandang baik, 

sempurna, penuh hikmah, semua yang terjadi 

semua sudah ada dalam rancangan, ketentuan, 

dan perbulatan Tuhan. Berbeda dengan orang-

orang yang selalu membuat kerusakan di muka 

bumi ini, mereka selalu ridha apabila melakukan 

perbuatan yang Allah haramkan, dalam hatinya 

selalu merasa kurang apabila meninggalkan 

kebiasaan buruk yang selama ini mereka 

perbuat, bermakna merasa puas hati apabila 

aktivitas hidupnya bisa membuat risau, 

khawatir, dan selalu mengganggu terhadap 
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sesamanya. Semuanya itu ia lakukan karena 

mengikut hawa nafsu yang tanpa ia sadari 

bahwa sebenarnya syaitan telah menjerat dirinya 

dalam kubangan dosa.  

Inilah yang dimaksud takhalli, yakni 

membersihkan diri dari sikap dan sifat 

memperturutkan dorongan nafsu yang 

membawa kepada dosa. Dalam makna lain 

takhalli merupakan pembersihan diri dari sifat 

tercela, dari maksiat lahir batin, sifat-sifat yang 

tercela  yang mengotori jiwa (hati) adalah 

hasad, hisq (rasa mendongkol),  su‟udzan 

(buruk sangka), takabur, ujub, dan ghadlab 

(pemarah) atau dalam bahasa lain bahwa 

takhalli itu mengosongkan diri dari setiap 

ketergantungan kepada kelezatan duniawi yang 

membawa dosa. 
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Menurut orang sufi kemaksiatan bisa 

dibagi menjadi dua, maksiat lahir dan batin. 

Maksiat lahir adalah segala sifat tercela yang 

dikerjakan anggota lahir (panca indra), 

sedangkan maksiat batin yang dikerjakan oleh 

batin.
26

  

2. Tahalli  

Pada tahap ini pembersihan kembali jiwa 

yang bersih itu dengan sifat-sifat terpuji, kebiasaan 

jelek (lama) yang telah ditinggalkan, diganti 

dengan kebiasaan  baik (baru) melalui latihan yang 

berkesinambungan, sehingga terciptanya 

kepribadian yang membiasakan akhlakul karimah. 

Salah satu cara hal itu ialah (zikir) yang disebut Al-

                                                           
26

 Musyrifah, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), 208.  
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Ghazali sebagai “Pelarutan Qalbu” dengan selalu 

mengingat Allah.
27

 

3. Tajalli  

Dari serangkaian latihan yang dilaksanakan 

secara sungguh-sungguh pada dua tahap di atas, 

diharapkan jiwa seseorang terhindar dari nafs 

„amarah sehingga tidak terjadi perbuatan jelek atau 

keji.
28

 Dan lebih dari itu dapat mencapai tingkat 

nafs tertinggi yaitu nafs mutmainnah, maupun yang 

diridhoi Allah.  

Apabila jiwa telah terisi dengan sifat mulia 

dan organ-organ tubuh terbiasa melakukan amal-

amal shaleh, untuk selanjutnya agar hasil yang 

diperoleh tidak berkurang, perlu penghayatan 

keagamaan, rasa keagamaan, ini akan 

menimbulkan cinta mendalam dan rindu kepada-

                                                           
27

 Rifay Siregar, Tasawuf, dari Sufisme Klasik ke Neosufisme..., 

245. 
28

 Ibid., 251.  
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Nya dan selanjutnya akan terbuka jalan untuk 

mencapai tuhan.
29

 

Dengan demikian, arti dari Tazkiyatun Nafs 

tidak hanya saja terbatas pada penucian jiwa 

(Tazkiyatun Nafs ), melainkan tentang  meliputi 

pembinaan dan pengembangan jiwa, sehingga jiwa akan 

menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik 

dan terhindar dari penyakit-penyakit jiwa seperti sifat 

dengki, kibir, ujub, riya‟, sum‟ah, thama, rakus, 

serakah, bohong, tidak amanah, nifaq, syirik dan 

lainnya, dalam merealisasikan manusia akan 

berpedoman kepada perintah Allah SWT dan 

Rasullulloh. Dengan demikian manusia tersebut dalam 

berperilaku akan selalu berakhlak baik sesuai dengan 

pedoman syari‟at Islam. Dari apa yang terurai di atas 

menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia membutuhkan 

sebuah pembinaan serta bimbingan, sehingga dengan 
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  Musyrifah, Sejarah Peradaban Islam..., 209. 
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pembinaan dan bimbingan tersebut dapat terbentuk jiwa 

yang senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.  

Dalam al-Qur‟an, kita banyak menemukan ayat 

yang berbicara tentang penyucian jiwa. Kami akan 

mengetengahkan urain tentang ayat al-Qur‟an yang 

berbicara tentang tazkiyat an nafs dengan maksud untuk 

melihat sejauh mana konsep tazkiyatun nafs mempunyai 

landasan naqliyah. Diantaranya adalah: dalam surat Al-

Baqarah ayat 129 dijelaskan: 

           

                 

            

Artinya: Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka 

sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan 

mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan 

Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha 

Bijaksana. 
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Dan juga surat Al-Baqarah ayat 151: 

            

              

              

 

Artinya: Sebagaimana (kami telah menyempurnakan 

nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus 

kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan 

ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu 

dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, 

serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui. 

 

B. Ibadah Salat 

Ibadah  salat diartikan sebagai do‟a memohon 

kebajikan dan pujian.
30

 Secara istilah fiqih salat adalah 

beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan 

(gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri 

dengan salam, yang dengannya kata beribadah kepada 

                                                           
30

 Sentot Haryanto, Psikologi Salat, (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar, 2000), 59.  
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Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh agama.
31

 Menurut ahli pentahqiq salat adalah 

berhadap hati kepada Allah, secara yang 

mendatangkan takut kepada-Nya serta kesempurnaan 

kekuasaan-Nya. Salat secara terminologi dimaksud 

sebagai berikut: salat ialah mengabdi kepada Allah 

dan mengagungkan sejumlah bacaan, perbuatan-

perbuatan tertentu, dimulai dengan mengucapkan 

takbir diakhiri dengan ucapan salam dengan aturan 

dan sistematika tertentu pula, diajarkan oleh agama, 

yang atas dasar cahaya dan petunjuk-Nya kaum 

muslimin telah dapat menjalankannya.
32

 

Diantara ibadah dalam Islam salatlah yang 

membawa manusia kepada suatu amat dekat kepada 

Tuhan bila dihayati. Salat juga akan menghiasi dan 

memperindah seseorang dengan akhlak yang terpuji 

                                                           
31

 Ibid., 9.  
32

 Rifat Syauqi Nawawi, Salat Ilmiah dan Amaliah, (Jakarta: 

PT. Fikahati Aneska, 2001), 11.  
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dan mental yang sehat, seperti sifat jujur, mengemban 

amanat, memenuhi janji, bersikap adil, disiplin dan 

lain sebagainya, salat dapat memusnahkan bibit-bibit 

kesombongan dan pembangkangan kepada Allah 

SWT. Ibadah salat, do‟a-do‟a dan permohonan ampun 

kepada Allah, semuanya merupakan cara-cara 

pengobatan batin yang akan mengembalikan 

ketenangan dan ketentraman jiwa orang yang 

melakukannya.
33

  

Ibadah salat yang dilakukan dengan baik, 

berpengaruh bagi orang yang melakukannya. Ibadah 

yang dilakukannya membawa ketenangan, 

ketentraman dan kedamaian dalam hidup manusia. 

Manusia yang tenang hatinya tidak akan goncang dan 

sedih hatinya ketika ditimpa musibah.
34
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 Zakiyah Darajat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental, 

(Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), Cet, XVI, 72.  
34

 Moh Ardani, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: CV Karya Mustika, 

2005), Cet II, 119.  
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Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat 

Al-A‟la ayat 14-15: 

                  

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang 

membersihkan diri (dengan beriman), Dan Dia ingat 

nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang. 

 

Kewajiban ibadah salat memang telah 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an, akan tetapi masih bersifat 

umum. Penjelasan ibadah salat secara detail 

dinyatakan dalam hadis Nabi SAW. Sistem ibadah 

salat yang kita lakukan sekarang adalah sistem ibadah 

salat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi 

kepada generasi pertama kemudian diwariskan secara 

turun menurun tanpa mengalami perubahan hingga 

saat ini. 

Apabila ibadah salat itu dilakukan secara tekun 

dan konsisten, maka dapat menjadi alat pendidikan 

akhlak yang efektif dalam memperbaharui dan 
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memelihara jiwa manusia serta memupuk 

pertumbuhan kesadaran. Semakin banyak ibadah salat 

itu dilakukan dengan kesadaran dan bukan dengan 

keterpaksaan, maka semakin banyak pula rohani itu 

dilatih menghadap Zat Yang Maha Suci yang efeknya 

akan membawa kepada kesucian rohani dan jasmani. 

Kesucian pada rohani dan jasman ini akan 

memancarkan akhlak yang mulia dan budi pekerti 

serta sikap hidup yang penuh dengan amal saleh. Ia 

akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, keji 

serta maksiat. 

Ibadah salat akan mendidik manusia untuk 

bersikap disiplin, pandai menghargai waktu dan 

teratur dalam hidup. Kewajiban ibadah salat lima 

waktu sehari semalam (24 jam) akan membimbing 

manusia untuk belajar menghargai waktu dan 

menghormati waktu, sehingga tidak mudah 
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menghamburkan waktu tanpa ada manfaat yang 

berguna. 

Ibadah  salat juga memiliki implikasi yang 

baik untuk manusia, yaiu menjauhkan manusia dari 

perbuatan jahat dan maksiat. Seorang yang tekun 

melakukan ibadah shalat niscaya akan terhindar dari 

segala perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan kotor 

dan lain sebagainya. Ibadah salat akan memberikan 

keutamaan yang besar bagi seseorang yang mau 

mengamalkannya. 

Tampaknya apabila uraian di atas memang 

benar apabila  ibadah salat disebut sebagai “kunci” 

dari serentetan amal ibadah yang terkandung dalam 

agama Islam. Ibadah salat memiliki keutamaan dna 

keistimewaan besar khususnya bagi umat Islam. 

Ditinjau  dari sudut agama, ibadah salat memebrikan 

dampak yang tinggi dalam mengangkat derajat 



55 

 

manusia, baik disisi Allah sebagai penciptanya, 

maupun dihadapan sesama manusia. Ibadah  salat pula 

mengangkat harta martabat manusia menjadi terpuji 

dan luhur, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan 

mungkar, kemudian manusia mampu mewujudkan 

kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan manusia, baik di bumi ini hingga memasuki 

kehidupan di akhirat nanti. 

Pada dasarnya konsep ibadah salat sebagai 

penyucian jiwa (Tazkiyatun Nafs) adalah terletak pada 

ketenangan hati saat menghadap ke hadapan Allah. 

Ketenangan hati dalam melaksanakan ibadah salat 

dapat diketahui dari kekhusyukan dalam beribadah 

salat dan keyakinan dalam melaksanakan setiap syarat 

dan rukun ibadah shalat. Adapun ketenangan hati 

dalam ibadah salat bersumber kekhusyukan dalam 



56 

 

ibadah salat dan keyakinan dalam melakukan setiap 

gerakan atau rukun salat. 

Setelah seseorang telah melakukan tabir, 

diharamkan baginya melakukan perbuatan atau 

tindakan yang di luar ketentuan ibadah salat. Seluruh 

jiwa dan raga terkonsentrasi penuh dan hanya tertuju 

kepada Allah. Dalam melakukan salat , tidak 

dibenarkan melakukan hubungan horizontal (hablum 

minannas), kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan 

ini merupakan bentuk kekhusyukan dan keinsyafan 

manusia dalam melakukan pengabdian kepada Allah 

(hablum minaAllah) yang merupakan ciri dari Ibadah 

salat yang sempurna.
35

 

Saat ini, mayoritas umat Islam yang 

mengerjakan ibadah salat sebenarnya tidak 

mengerjakan salat. Ibadah salat mereka hanya terbatas 

pada peragaan gerakan berdiri, ruku‟, sujud dan 
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duduk. Dengan mengucapkan untaian kalimat dari 

mulut tanpa di ikuti oleh jiwa yang khusyuk, tidak 

terpancar dari lubuk hati dan tidak dipikirkan 

maknanya. 

Pergerakan adalah jasadnya ibadah salat 

sedangkan khusyuk adalah ruhnya salat. Untuk 

mencapai kekhusyukan dalam ibadah salat seseorang 

harus berupaya memahami bacaan dalam tiap gerakan 

salat. Kemudian merenungkan dengan kahadiran hati, 

konsentrasi akal pikiran dan merendahkan diri kepada 

Allah sepenuh jiwa.
36

 Kekhusyukan salat akan 

mendatangkan pahala dan diharapkan dapat 

menghapus dosa setiap orang yang mengerjakannya. 

Dengan melakukan salat secara khusyuk 

semoga kehidupan seseorang yang melaksanakannya 

                                                           
36

 Aziz Salim B, Salat Hikmah Falsafah dan Urgensinya, 

(Jakarta: Gama Insani Press, 2000), 15.  
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akan jadi lebih baik. Allah berfirman dalam surat Al-

Mu‟minun ayat 1-2: 

                

       

 

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam 

sembahyangnya, 

 

 

C. Akhlak  

1. Pengertian Akhlak 

Pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan akhlak ada dua yaitu, pendekatan 

kebahasaan (linguistik), dan pendekatan 

peristilahan (terminologik).  

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari 

bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) 

dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai 

dengan timbangan (wazan) tsulasi majid af‟ala, 
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yuf‟ilu, if‟alan yang berarti perangai (al-sajiyah), 

kalakuan, tabi‟at, watak dasar (ath-thabi‟ah), 

kebiasaan, kelaziman (al-„adat), peradaban yang 

baik (al-muru‟ah) dan agama (al-din). Tatapi ada 

yang mengatakan bahwa akar kata akhlaq bukan 

akhlaqa sebagaimana yang disebutkan di atas 

sebab isim mashdar dari akhlaqa bukan akhlaq 

tetapi ikhlaq. 

Secara istilah sebagaimana yang 

dijelaskan oleh para ahli dan dikutip oleh Abudin 

Nata akhlak adalah:
37

 

a. Ibnu Miskawaih, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. 
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 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. (Jakarta: 
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b. Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

c. Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah 

macam-macam  perbuatan, baik atau buruk, 

tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. 

d. Syekh Makarin Asy-Syirazi, akhlak adalah 

sekumpulan keutamaan maknawi dan tabiat 

batini manusia.
38

 

Beberapa definisi diatas jika diperhatikan 

dengan seksama, tampak bahwa seluruh definisi 

akhlak sebagaimana tersebut diatas tidak ada yang 

saling bertentangan, melainkan saling 

                                                           
38
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melengkapi, yaitu sifat yang tertanam kuat dalam 

jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang 

dilakukan dengan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan dan 

dilakukan dengan sadar dan disengaja. Oleh 

karena itu, sifat yang lahir dalam perbuatan yang 

dilakukan dengan sadar dan disengaja jika itu baik 

disebut akhlak terpuji/mulia (akhlak mahmudah 

atau akhlak al-karim), sedangkan perbuatan yang 

buruk disebut akhlak yang tercela/jelek (akhlak 

madzmumah atau akhlak asyy‟ah). 

2. Pendidikan akhlak  

Dasar dari pendidikan Islam adalah nilai-

nilai tertinggi yang dijadikan pandangan atau 

pedoman hidup seseorang. Oleh karena itu, 

pembentukan akhlak yang harus dicapai meliputi, 

pembentukan kepribadian muslim, baik dari aspek 
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emosional, intelektual, spiritual  ataupun aspek 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. M. Athiyah 

Al Abrazy mengemukakan bahwa pendidikan 

akhlak sangatlah penting karena pada dasarnya 

pendidikan tidak hanya memiliki otak peserta 

didik dengan pengetahuan yang belum mereka 

ketahui akan tetapi yang lebih penting adalah 

mendidik akhlak dan jiwa mereka agar menjadi 

manusia yang berakhlak karimah.
39

 

Pendidikan akhlak merupakan benang 

perekat yang merajut semua jenis pendidikan, 

seperti pendidikan etika, pendidikan akal, 

pendidikan ilmu, dan sebagainya. Semua jenis 

pendidikan di atas harus tunduk pada kaidah-

kaidah akhlak.
40
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Dasar pembentukan akhlak  sejalan 

dengan pendidikan Islam yaitu Al-Qur‟an dan As-

Sunnah di mana orang yang berpegang teguh pada 

dua dasar di atas diharapkan dapat mewujudkan 

kehidupan yang  sejahtera didunia dan di akhirat. 

Pendidikan akhlak adalah suatu proses 

dalam rangka mencapai suatu tujuan, tujuan 

pendidikan akan menentukan kearah mana peserta 

didik akan dibawa. Tuhuan pendidikan juga dapat 

membentuk perkembangan anak untuk mencapai 

tingkat kedewasaan, serta menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan 

pengalaman serta pengalaman peserta didik 

tentang agama Islam. Sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan 
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bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu 

M.Atiyah Al Abrazy mengemukakan bahwa 

tujuan pendidikan adalah medidik anak agar 

memilki budi pekerti yang baik dan akhlakul 

karimah. 

Akhlak adalah gambaran bathin yang 

tercermin dalam perbuatan. Pendapat lain 

mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembentukan dan perjuangan 

keras serta sungguh-sungguh. Dengan demikian, 

banyak usaha-usaha yang telah dilakukan 

seseorang dalam membentuk akhlak yang mulia. 

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dalam 

rangka pembentukan akhlak, semakin 

memperkuat pendapat bahwa akhlak memang 

perlu dibentuk dan dibina. Karena Islam telah 
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memberikan perhatian yang besar dalam rangka  

membentuk akhlak mulia. Akhlak yang mulia 

merupakan cermin dari keimanan yang bersih. 

Dalam pembelajaran akhlak perlu adanya 

metode yang digunakan dalam penyampaian 

pembelajarannya. Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, metode diartikan dengan cara yang 

teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai 

suatu maksud. Adapun metode pendidikan akhlak 

yang dapat membentuk akhlak seseorang menjadi 

lebih baik adalah melalui:
41

 

a. Metode Keteladanan 

b. Metode Pembiasaan  

c. Metode Memberi Nasihat. 

                                                           
41

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Logos 
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BAB III 

BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI 

A. Biografi Imam Al-Ghazali 

1. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali 

Nama lengkap al-Ghazali adalah Muhammad 

bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu 

Hamid al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriyah 

(1058 Masehi), di Desa Teheran, Distrik Tus, 

Provinsi Khurasan Persia, yang ketika itu merupakan 

salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. 

Dia adalah pemikir Islam yang menyandang gelar 

Pembela Islam (Hujjat al-Islam), Hiasan Agama 

(Zain al-Din), Samudra yang meghanyutkan (Bahrun 

mughriq), dan lain-lain.
42

 Nama Imam al-Ghazali 

dan Tus dinisbahkan kepada tempat kelahirannya. 
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Dia dikenal sebagai seorang pemikir Islam sepanjang 

sejarah Islam, seorang teolog, seorang filosof dan 

sufi termasyhur. Imam al-Ghazali adalah keturunan 

asli persia dan mempunyai hubungan keluarga 

dengan Raja-raja bani Saljuk yang memerintah 

daerah Khurasan, Jibal, Iraq, Jazirah, Persia, dan 

Ahwas. 

Zainal Abidin Ahmad mengungkapkan bahwa 

sejak kecil, beliau memiliki nama Muhammad bin 

Muhammad  bin Muhammad bin Ahmad. Kemudian 

sesudah ian berumah tangga dan memiliki putra 

bernama Hamid, maka ia dipanggil Abu Hamid.
43

 

Dalam dunia barat ia dikenal dengan nama latin “al-

Gazel”. Ada dua macam penulisan mengenai nama 

sebutan Imam al-Ghazali. Pertama sebutan ini ditulis 

dengan satu huruf “z” yaitu al-Ghazali. Sedangkan 
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yang kedua ditulis dengan dua huruf “z” atau dengan 

tasdid yaitu al-Ghazali. Tentang hal ini, „Aliy al-

Jumbulati „Abd al-Futuh al-Tuwanisiy berpendapat 

bahwa sebutan al-Ghazali (dengan dua huruf “z”) 

dinisbahkan atau dikaitkan kepada pekerjaan 

ayahnya sebagai pemintal wool. Sepertinya keluarga 

Imam al-Ghazali adalah keluarga yang menekuni 

sebagai pemintal wool
44

 hal ini sebagaimana yang 

dikatakan  oleh Maulana Shibly Nu‟many, bahwa 

nenek moyang Abu Hamid Muhammad adalah 

pemilik sebuah usaha penenun (Ghazzal), dan oleh 

karena itu dia meletakkan nama Famnya “Ghazali” 

penenun. 

Imam al-Ghazali meninggal dunia dalam usia 55 

tahun pada hari senin tanggal 14 Jumadil akhir tahun 

505 H (1111 M) di Tus. Dan beliau meninggalkan 
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tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki yang 

bernama Hamid, yang telah meninggal dunia sejak 

kecil sebelum wafatnya Imam al-Ghazali. Karena 

anak laiki-lakinya inilah kemudiam Imam al-Ghazali 

biberi gelar “Abu Hamid” (Bapaknya si Hamid).
45

 

Ibn Jauzi menceritakan tentang kisah kematian 

Imam al-Ghazali, bahwa hari senin dini hari hari 

menjelang subuh, beliau bangkit dari tempat tidurnya 

lalu menunaikan salat subuh, setelah itu menyuruh 

seorang pria untuk membawakan kain kafan. Setelah 

kain kafan itu diberikan kepadanya, beliau 

mengangkatnya hingga ke mata lalu beliau berkata, 

“perintah Tuhan dititahkan untuk dita‟ati”. Setelah 

itu beliau meluruskan kakinya dan bernafas untuk 

yang terakhir kalinya. 
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2. Pendidikan al-Ghazali 

Pendidikan pertama yang didapat oleh Imam al-

Ghazali adalah dari keluarga yang ta‟at beragama 

dan bersahaja. Dari keluarga itulah Imam al-Ghazali 

memulai belajar al-Qur‟an. Sang ayah selalu 

menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap Imam 

al-Ghazali sebab beliau bercita-cita agar putranya itu 

kelak menjadi Ulama‟ yang pandai dan suka 

memberi nasehat. Setelah mengenyam pendidikan 

dari keluarga, pada saat umur 7 tahun Imam al-

Ghazali melanjutkan pendidikannya ke Madrasah di 

Tus untuk belajar fiqh, riwayat para wali dan 

kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair 

mahammbah (cinta) kepada Allah, tafsir al-Qur‟an 

dan Sunnah. Sedangkan guru fiqhnya di Madrasah 

tersebut adalah Ahmad bin Muhammad al-Razikaniy 

seorang sufi besar. 
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Kemudian pada usia 15 tahun Imam al-Ghazali 

pergi ke Jurjan dan berguru Abu Nasr al-Ism‟iliy. 

Disini ia mendapat pelajaran agama Islam seperti di 

Tus, tetapi sudah mulai mempelajari bahasa Arab 

dan bahasa Persia. Setelah menamatkan studinya di 

Jurjan, pada usia 19 atau 20 tahun Imam al-Ghazali 

melanjutkan pendidikannya ke madrasah 

Nizamiyyah Nisabur, ia berguru kepada Yusuf al-

Nassaj seorang pemuka agama yang terkenal dengan 

sebutan Imamul Haramain atau al-Juwainiy al-

Haramain (seorang „ulama‟ Shafi‟iyah beraliran 

Ash‟ariyah) hingga berusia 28 tahun. Tempat 

pendidikan ini yang paling berjasa dalam 

mengembangkan bakat dan kecerdasannya. Selama 

di madrasah al-Nisabur ini Imam al-Ghazali 

mempelajari teologi, hukum dan filsafat. Dalam 

bimbingna gurunya itu ia sungguh-sungguh belajar 
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dan berijtihad sampai benar-benar menguasai 

berbagai persoalan madzab-madzab. Perbedaan 

pendapatnya, perbantahannya, teologinya, usul 

fiqhnya, logikanya dan membaca filsafat maupun 

hal-hal lain yang berkaitan dengannya, serta 

menguasai berbagai pendapat semua cabang ilmu 

tersebut.
46

 

Setelah al-Juwainiy wafat, pengembaraan 

intelektual Imam al-Ghazali dilanjutkan ke Muaskar. 

Disini beliau sering mengikuti pertemuan-pertemuan 

ilmiah yang diadakan oleh Wazir, seorang 

negarawan Baghdad. Keikutsertaan Imam al-Ghazali 

mengikuti diskusi bersama para ulama‟ dihadapan 

Nizam al-Mulk membuat Wazir Baghdad tertarik 

dengan ketinggian ilmu yang dimilki oleh Imam al-

Ghazali. Sehingga pada 484 H/1091 M. Saat Imam 
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al-Ghazali baru berusia 34 tahun diangkat menjadi 

guru besar (Professor) di perguruan tinggi 

Nizammiyah. Ketika aktif mengajar di Nizammiyah 

Baghdad, Imam al-Ghazali menghasilkan beberapa 

buku fiqh dan ilmu kalam, diantaranya al-

Mustadhhiri (kaum eskateris Dzahiriyah), dan al-

Iqtisad fi al-I‟tiqad (jalan tengah keyakinan). Dalam 

kesempatan tersebut beliau juga tetap aktif 

mempelajari berbagai ilmu pengetahuan tentang 

filsafat yunani dan berbagai aliran yang berkembang 

saat itu dengan tujuan untuk dapat membantu dalam 

mencari pengetahuan yang benar.
47

 

Hanya 4 tahun ia menjadi rektor, kemudian pada 

tahun 1095, Imam al-Ghazali meninggalkan segala 

popularitas yang menyertainya, keluarga dan 

kemewahan menuju Damaskus untuk menempuh 
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sebuah kehidupan sebagai seorang sufi yang fakir 

dan zuhud  terhadap dunia. Setelah beberapa tahun 

beliau kembali lagi ke Baghdad dan menjadi  imam 

agama yang sufi serta serta penasehat spesialis dalam 

bidang agama.
48

 

Kitab pertama yang disusun Imam Ghazali 

sekembalinya ke Baghdad yaitu kitab al-munqidh 

min al-dallah (penyelamat dari kesesatan). Kira-kira 

sepuluh tahun sesudahnya beliau pergi ke Nizabur 

karena permintaan pemerintah untuk mengajar di 

Madrasah Nizabur dalam kedudukan sebagai guru. 

Akan tetapi dalam waktu yang tidak lama, beliau 

meninggalkan tugasnya dan kembali ke Tus dimana 

di tempat tersebut beliau membangun madrasah 

(pesantren) dan mengajar disana hingga beliau wafat. 

Pada masa itulah beliau menulis kitabnya yang 

                                                           
48

Ibid,8. 



75 

 

berjudul Ihya‟ Ulum al-Din (menghidupkan kembali 

ilmu agama).
49

 

Itulah latar belakang singkat pendidikan seorang 

filosof Imam al-Ghazali yang penuh lika-liku 

didalam menuntut ilmu pengetahuan, dari belum 

mengerti  apapun hingga menjadi seorang ilmuwan, 

ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan karena 

ketekunannya menuntut ilmu sampai menghasilkan 

dan mewariskan buku-buku berkualitas tinggi 

kepada generasi pemikir sesudahnya.  

3. Karya-Karya Imam al-Ghazali 

Imam al-Ghazali adalah seorang ulama‟ yang 

tekun belajar, megajar, mengarang dan tekun dalam 

beribadah. Karena luasnya pengetahuan, maka 

sangat sulit untuk menentukan bidang spesialis apa 

yang digeluti, hampir semua aspek keagamaan dikaji 
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sewaktu diperguruan tinggi Nizammiyah Baghdad, 

Imam al-Ghazali banyak mengajar tentang ilmu fiqih 

versi Imam Syafi‟i, tetapi Imam al-Ghazali juga 

mendalami bidang lain seperti filsafat, kalam, dan 

tasawuf. Karena itu menempatkan Imam al-Ghazali 

dalam satu segi tentulah tidak adil. Sangat tepat bila 

gelar “Hujjat a-Islam” karena beliau mampu 

mematahkan semua aliran filsafat dalam bukunya 

yang berjudul “Tahafud al-Falasifah (kekacauan 

pemikiran para filosof)”. Sebagaimana ia mampu 

mematahkan semua pendapat yang berlawanan 

dengan ajaran Islam pada umumnya.
50

 

Kesemuanya itu dapat diteliti melalui karya-

karyanya sebagai ulama besar yang ilmunya sangat 

luas dan beraneka ragam bidang. Dia menulis dengan 

penuh percaya diri, sehingga tampak dari tulisannya 
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itu mampu mewakili masalah yang ia kemukakan. 

Menurut Muhammad bin al-Hasan bin „ Abdullah al- 

Husaini al-Wasiti didalam al-Tabaqat al-Alya fi 

Manaqib al-Shafi‟iyah menyebutkan karangan. 

Thasy Kubra Zadeh didalam Mift ah al-Sa‟adah Wa 

Misbah al-Siyadah menyebutkan bahwa karya-

karyanya mencapai 80 Buah. Ia berkata, “ Buku-

buku dan risalah-risalahnya tidak terhitung 

jumlahnya, dan tidak mudah bagi seseorang 

mengetahui judul-judul seluruh karyanya. Hingga 

dikatakan bahwa ia memiliki 999 buah tulisan. Ini 

memang sulit dipercaya tetapi, siapa yang mengenal 

dirinya, kemungkinan ia akan percaya”. Sedangkan 

Dr Abdurrahman Badawi didalam bukunya, 

Muallafat al-Ghazali, menyebutkan bahwa karya-

karyanya mencapai 475buah.
51

 

                                                           
51

 Al-Ghazali, Muhtasar Ihya‟ Ulumudin, terj, Husin Abdullah 



78 

 

Adapun karya-karya al-Ghazali diantaranya adalah: 

1. Ihya‟ „Ulumu al-Din (kitab lengkap) 

2. Tahafut al-Falasifah (Menerangkan kesalahan 

pendapat kaum filsafah tinjauan dari segi agama 

(Islam). Ada dua puluh pendapat mereka. Tiga 

diantaranya mengkafirkan, sedang tujuh belas 

lainnya salah) 

3. Al-Iqtisad fi al-I‟tiqad (Inti Ilmu ahli Kalam) 

4. Al-Munqidh min al-Dalal (menerangkan tujuan 

dan rahasia-rahasia ilmu) 

5. Jawahir al-Qur‟an (rahasia-rahasia yang 

terkandung dalam ayat-ayat suci) 

6. Mizan al-„Amal (Falsafah keagamaan) 

7. Al-Maqsad al-Asma fi ma‟ani Asma‟illah al-

Husna (arti nama Tuhan Azza wa Jalla) 

                                                                                                                     
(Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 11. 
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8. Faisal al-Tafriqa bain al-Islam wa Zindaqah 

(perbedaan antar Islam dan Zindiq) 

9. Al-Qistas al-Mustaqim (jalan untuk mengatasi 

perselisihan pendapat-pendapat) 

10. Al-Mutazhiri 

11. Hujjat al-Haq (Dalil yang benar) 

12. Mufsil al-Khilaf (menjauhkan perselisihan dalam 

Usuluddin) 

13. Kimiya‟ al-Sa‟adah (menerangkan Subhat ahli 

ibadah) 

14. Al-Bazit (Fiqih Syafi‟i) 

15. Al-Wajiz (Fiqih Syafi‟i) 

16. Al-Wasit (Fiqih Syafi‟i) 

17. Khulasat al-Muhtasar (Fiqih Syafi‟i) 

18. Yaqut al-Ta‟wil fi Tafsir al Tanzil (Tafsir 40 

Jilid) 

19. Al-Mustashfa (Usul Fiqh) 
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20. Al-Mankhul (Usul Fiqih) 

21. Al-Muntahal fi „Ilm al-Jidal (Cara-cara 

mujadalah (diskusi) uyang baik) 

22. Mi‟yar al-„Ilmi (Timbangan Ilmu) 

23. Al-Maqasid (yang dituju) 

24. Al-Madnun bih „ala Ghairi Ahlihi 

25. Mishkat al-Anwar (pelajar-pelajar keagamaan) 

26. Mahk al-Nadar 

27. „Asrar „Ilm al-Din (Rahasia Ilmu Agama) 

28. Minhaj al-„Abidin (Tasawuf) 

29. Al-Darar al-Fakhirah fi Kasyfi Ulum al-Akhirah 

(Tasawuf) 

30. Al-Qurbah ilallah Azza wa Jalla (Tasawuf) 

31. Ahlaq al-Abrar (Tasawuf) 

32. Bidayat al-Hidayah (Tasawuf) 

33. Al-Arba‟in fi Ushuluddin (Usuluddin) 
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34. Al-Dari‟ah ila Mahakim al-Shari‟ah (pintu 

kepengadilan agama) 

35. Al-Mabadi‟ wa al-Ghayat (permulaan dan 

tujuan) 

36. Talibis Iblis (Tipu Daya Iblis) 

37. Nasihat al-Mulk (Nasehat untuk raja-raja) 

38. Shifa‟ul Alif fi Qiyas wa al-Ta‟lil (Ushul Fiqih) 

39. Iljam al-Awam‟an „Ilmi al-Kalim (Usuluddin) 

40. Al-Intisar lima fi Ajnas min al-Asrar (rahasia-

rahasia alam) 

41. Al-„Ulum al-Laduniyyah (Ilmu Tauhid) 

42. Al-Risalat ul-Qudsiyyah (Risalah Suci) 

43. Ithbat al-Nazar (Menetapkan Pandangan) 

44. Al-Ma‟khaz (Sumber Pengambilan) 

45. Al-Qaul al-Jamil fi al-Raddi „ala man Ghayyar 

„an Injil (kata yang baik untuk oramg yang 

merubah-rubah Injil) 
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46. Al-Amali 

47. Mi‟raj al-Salikin (Tasawuf) 

48. Minhaj al-„Arifin (Tasawuf) 

49. Rauzat al-Talibin wa „Umdat al-Salihin 

(Tasawuf) 

50. Ayyuh al-Walad (Hai Anakku, berisikan 

nasehat-nasehat)
52

 

 

B. Salat dalam Perspektif Imam Al-Ghazali 

1. Keutaman Adzan 

Rasullullah telah bersabda, “Tiga orang 

macamnya di hari kiamat berada di bukit misik Azfar 

serta tidak memperdulikan hisab dan tidak merasa 

takut hingga sampai selesai pemerikasaan amal 

diantara manusia. Seorang lelaki yang membaca al-

Qur‟an sebab mengharap ridla Allah SWT. Seorang 
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laki-laki yang mengalami perbudakan di dunia, akan 

tetapi tidak membuatnya lalai daripada amalan 

akhirat, dan seorang lelaki yang menyeru adzan 

untuk shalat”. 

Rasullulah juga bersabda, “Tangan, 

(pemeliharaan) Ar Rahman berada di atas kepala 

muadzin (juru adzan) hingga selesai dari 

adzannya”. Ada yang mengatakan bahwa yang 

dimaksudkan dengan firman Allah SWT, “Siapakah 

yang lebih baik perkataanya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah”. (Lihat QS Fushilat: 33) 

adalah  para muadzin (juru adzan).
53

 

Apabila engkau mendengar azan, maka 

tirukanlah seperti yang dikatakan juru adzan, 

melainkan di waktu mengucapakan „Hayya „alas 
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shalaah‟ serta Hayya „alal falaah”. Pada saat itu 

engkau ucapkan , “Laa Haula Walaa Quwwata illa 

billahi „aliyyil adhim”. 

Ketika muadzin mengucapkan, “Qad qaamatis 

shalaah”, maka pendengar mengucapkan, 

aqaamahallahu wa adaamaha madaamatis 

samaawaati wal ardlu” (semoga Allah tetap 

mendirikan serta mengekalkannya selama adanya 

langit dan bumi). Serta pada waktu mengucapkan, “ 

Ashshalaatu khairun minannaumi” (shalat itu lebih 

baik daripada tidur), maka yang mendengar 

mengucapkan, Sadaqta wabarirta”. (Engkau benar 

serta Engkau berbuat baik). 

2. Keutamaan shalat-shalat yang diwajibkan 

Allah Ta‟ala berfirman: 
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Artinya: Sesungguhnya shalat itu adalah adalah 

merupakan kewajiban yang ditentukan atas semua 

orang mukmin”. Q.S Nisa‟ 103. 

Rasulullah s.a.w bersabda : 

Artinya: Shalat-shalat lima dan shalat Jum‟at yang 

satu sampai Jum‟at yang berikutnya adalah sebagai 

penebus dosa antara jarak waktu masing-masing itu, 

selama, dijauhinya dosa-dosa yang besar”.  

Diriwayatkan oleh Muslim. 

Penah pula Rasullulah s.a.w. ditanya: ,,Amalan-

amalan apakah yang lebih utama?”. Beliau s.a.w 

menjawab  

,,Yaitu salat tepat pada waktunya”. Diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim. 

Abu Bakar r.a berkata: ,,Apabila waktu salat telah 

datang, maka berdirilah kamu semua menuju 
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ketempat apmu yang kamu nyalakan dan 

padamkanlah itu”.
54

 

3. Keutamaan Menyempurnakan Rukun-rukun Salat 

Rasulullah Saw. Bersabda, “ Perumpamaan salat 

wajib adalah seperti mizan (timbangan). Barang 

siapa yang menyempurnakannya, maka ia pun 

mendapat pahalanya secara penuh.”
55

 

Rasulullah shallallāhu „alaihi wa sallam bersabda : 

“Siapa yang shalat pada waktunya, melengkapkan 

wudhu`nya, menyempurnakan ruku‟, sujud dan 

khusyu‟nya, maka shalat akan mi‟raj ke langit dalam 

keadaan putih cemerlang, dan dia akan berkata 

(kepada pelakunya) : “Semoga Allah menjaga anda 

sebagaimana anda sudah menjagaku dengan baik.” 
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Siapa yang shalat tidak pada waktunya, tidak 

melengkapkan wudhu`nya, tidak menyempurnakan 

ruku‟, sujud dan khusyu‟nya, maka shalat akan naik 

ke langit dalam keadaan hitam pekat, dan dia akan 

berkata : “Semoga Allah menyia-nyiakan anda 

sebagaimana anda sudah menyia-nyiakan aku.” 

Sampai pada tempat tertentu yang dikehendaki 

Allah, shalat yang jelek ini akan dilipat seperti 

melipat baju yang dekil, lalu akan dipukulkan kepada 

wajah pelakunya.
56

 

4. Keutamaan Berjama‟ah 

Rasullullah s.a.w bersabda : 

,, Salat dengan jama‟ah itu melebihi utanya salat 

sendirian dengan duapuluh tujuh derajat”. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Abu 

Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullullah s.a.w 
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telah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang 

tidak mengikuti jama‟ah dalam sebagian sala wajib, 

lalu beliau s.a.w. bersabda: 

,,Saya telah bermaksud hendak menyuruh seseorang 

untuk bersembahyang mengimami orang banyak, 

kemudian saya tidak mengikutinya untuk pergi ke 

tempat orang- orang yang meninggalkan (tidak 

mengikuti) jama‟ah tadi, kemudian hendak saya 

bakar rumah-rumah mereka‟. Diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim. 

Dalam suatu hadist marfu‟, Ustman 

meriwayatkan dari Rasululloh s.a.w, sabdanya: 

,,Barangsiapa menghadiri salat jama‟ah Isya‟, maka 

ia seolah-olah mendirikan salat setangah malam, 

sedang barang siapa yang menghadiri salat jama‟ah 



89 

 

subuh, maka seolah-olah ia mendirikan salat suntuk”. 

Diriwayatkan oleh Muslim.
57

 

Muhammad bin Wasi‟ berkata:,, Saya tidak 

menginginkan dari dunia ini melainkan tiga perkara 

yaitu:  

a. Seorang saudara yang apabila saya berbuat salah, 

lalu ia suka membenarkan perbuatan itu, 

b. Makanan dari rizki yang baik tanpa mendapatkan 

tuntutan (sebab rizki yang dituntut Allah tentulah 

dari rizki yang haram) dan 

c. Salat dalam jama‟ah yang diampunkan mana-

mana yang terlupa dari diriku dan dicatatlah dari 

keutamaannya untukku”. 

Ibnu Abbas berkata:,, Barangsiapa mendengar 

seseorang yang berazan, tetapi tidak suka 
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mengabulkannya (tidak langsung mengikuti salat 

jama‟ahnya), maka orang itu jelas tidak dikehendaki 

oleh Allah menjadi orang yang baik dan ia tidak pula 

menghendaki adanya kebaikan untuk dirinya”. 

5. Keutamaan Sujud 

Rasulullah s.a.w bersabda : 

,,Tiada seorang muslimpun yang bersujud karena 

Allah sekali sujudan, melainkan dengannya itu Allah 

mengangkanya sederajat dan menghilangkan dari 

dirinya satu kesalahan”. Diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah dan Muslim. 

Juga Rasullulah s.a.w bersabda: 

,,Sedekat-dekat adanya seseorang itu dengan 

Tuhannya ialah diwaktu ia bersujud. Oleh sebab itu 

perbanyakkanlah berdo‟a disaat itu.”. Diriwayatkan 

oleh Muslim. 
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Dalam Al-Qur‟an Allah Ta‟ala berfirman: 

               

,,Tanda-tanda diwajah mereka itu tampak sekali 

karena adanya bekas bersujud itu”. S. Fath 29. 

Yang dimaksudkan bekas itu ialah cahaya 

kekhusyu‟annya, sebab cahaya inilah yang 

memancar dari bathin seseorang itu keluar. 

6. Kewajiban khusyu‟ 

Allah Ta‟ala berfirman : 

           

,,Dan dirikanlah salat  itu semata-mata untuk 

mengingat-ingat padaKu. S.Thaha 14. 

Menurut lahirnya perintah ini adalah 

menunjukkan kewajiban. Lalai dan lengah adalah 

kebalikan ingat. Maka dari seseorang yang lalai 

dan lengah dalam salatnya, maka bagaimanakah ia 
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dapat dikatakan bahwa  ia mendirikan salat itu 

untuk semata-mata mengingat-ingat kepada Allah 

Ta‟ala. 

Allah Ta‟ala berfirman: 

             

 ,,Janganlah kamu semua termasuk golongan orang 

yang lalai”. S. A‟Raf 205. 

 

Juga firman-Nya Subhanahu wa Ta‟ala: 

               

      

,,Sungguh Bahagialah orang-orang mukmin yaitu 

mereka yang khusyu‟ dalam salatnya”. S. 

Mu‟minun 1-2. 

Dari ayat diatas jelaslah bahwa Allah Ta‟ala 

membuat tingkat-tingkat kebahagiaan itu ialah 

dengan jalan melakukan kekhusyukan didalam 

salat. Ini sebagai pernyataan bahwa seseorang yang 
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tidak melaksanakan kekhusyu‟an itu adalah sama 

halnya dengan menghindarkan diri dari tujuan 

untuk menuju keuntungan serta keselamatan, 

padahal inilah pengertian kebahagiaan yang 

sebenar-benarnya. 

  Rasulullah s.a.w. bersabda : 

 ,,Bahwasannya salat itu adalah penetapan hati, 

merendahkan diri serta jiwa, juga engkau 

meletakkan kedua tanganmu sambil mengucap: 

“Ya Allah” Maka barang siapa yang tidak 

melakukan seperti itu, maka ia adalah orang yang 

kurang amalnnya.Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan 

Nasa-i. 

Diceritakan pula dari Muslim bin Yasar, 

bahwa pada suatu hari ia bersembahyang di masjid 

Basrah, lalu salah satu dinding masjid itu jatuh. 

Orang-orang kebanyakan sama terkejut karena 
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kehebatan jatuhnya itu, tetapi ia sendiri tidak 

menoleh sedikitpun. Setelah orang-orang 

menunjukkan kegembiraan karena keselamatan 

dirinya, tiba-tiba Muslim itu merasa keheran-

heranan dan berkata: ,,Ah saya tidak merasakan 

itu”. 

Ibnu Abbas berkata: ,, Dua rakaat yang 

dilakukan dengan penuh berfikir adalah lebih baik 

daripada bersembahyang semalam suntuk, sedang 

hatinya senantiasa lalai”. 

7.  Keutamaan Masjid dan Tempat Salat 

Allah Ta‟ala berfirman: 

              

   

,,Hanya yang meramaikan masjid Allah ialah orang 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir”. S. 

Taubah 18. 
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Rasullulah s.a.w. bersabda : 

,,Barangsiapa mendirikan masjid karena Allah 

sekalipun hanya memberikan benda sebesar sarang 

burung merpati, maka Allah akan mendirikan 

rumah di surga untukknya”.
58

 Diriwayatkan oleh 

Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban. 

Rasullulah telah bersabda, “ apabila kami melihat 

seseorang memilih masjid, maka saksikanlah 

bahwa ia orang yang beriman”. Anas telah 

berkata, “Barang siapa memasang lampu di masjid, 

maka para malikat serta pemikul Arsy tetap 

memohonkan ampun baginya selama ada cahaya di 

dalam masjid tersebut”. 

Mendengar firman di atas maka beruntunglah 

seorang hamba yang bersuci dirumahnya, lalu 
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mengunjungi Aku dirumah-Ku, serta patutlah 

sebagai tuan rumah menghormati tamu-tamunya.
59

 

C. Ibadah Salat Sebagai Tazkiyatun Nafs 

1. Kekhusyukan dalam ibadah salat 

Dalam sebuah hadis diterangkan, sesungguhnya 

Jibril as, pada suatu hari datang kepada Nabi 

Muhammad Saw. Dan berkata, “Ya Rasullulah, aku 

telah melihat seorang malaikat di langit berada di 

atas singgasana. Di sekitarnya terdapat tujuhpuluh 

ribu malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap 

hembusan nafasnya, Allah menciptakan darinya 

seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat 

itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang 

patah sedang menangis. Ketika dia melihatku, dia 

berkata, “Adakah engkau mau menolong aku?” Aku 

berkata, “Apa salahmu?” Dia berkata, “Ketika aku 
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berada di atas singgasana pada malam mi‟raj, 

lewatlah padaku Muhammad Saw. Lalu aku tidak 

berdiri menyambutnya dan Allah menghukumku 

dengan hukuman ini, serta menempatkanku disini 

seperti yang kau lihat.” Jibril berkata, “Merendah 

dirilah aku kepada Allah dan memberikan 

pertolongan padanya. Maka Allah berfirman, “Hai 

Jibril, katakanlah agar dia membaca salawat atas 

Muhammad.” Malaikat itu lalu membaca salawat 

kepada engkau dan Allah menyanggupinya serta 

menumbuhkan kedua sayapnya.” 

Ketahuilah sesungguhnya ada riwayat, bahwa 

yang pertama kali dilihat dari amal seorang hamba 

besok hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya 

ditemukan sempurna, maka diterimalah salat itu dan 

seluruh amalnya yang lain. Tetapi apabila salatnya 
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ditemukan kurang sempurna dikembalikan salat itu 

kepadanya dan seluruh amalnya yang lain.  

Nabi Muhammad Saw. Bersabda 

,”perumpamaan salat maktubah adalah seperti 

timbangan. Barangsiapa yang memenuhi salatnya, 

akan dipenuhilah timbangan itu.” Berkata Yazid Ar-

Raqasyi, “Salat Rasulullah Saw. Adalah salat yang 

lurus seakan-akan sedang ditimbang.” Nabi 

Muhammad Saw. Bersabda, “Sesungguhnya dua 

orang lelaki dari umatku sedang berdiri 

mengerjakan salat. Ruku‟ dan sujud mereka adalah 

sama. Tetapi sesungguhnya jarak (beda) antara dua 

buah salat mereka seperti jarak (beda) antara langit 

dan bumi.” Beliau mengisyaratkan tentang 

kekhusyukan, “Allah tidak akan melihat seorang 

hamba besok hari kiamat yang tidak meluruskan, 

menegakkan tulang punggung di antara ruku‟ dan 
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sujudnya.” Nab Muhammad Saw. Bersabda, “ 

Barang siapa yang salat pada waktunya, 

menyempurnakan wudhu dan ruku‟nya, sujud dan 

kekhusyukannya, maka salat itu diangkat ke langit 

dalam keadaan terang cemerlang.” Salat itu berkata, 

“Mudah-mudahan Allah memeliharamu 

sebagaimana engkau telah memeliharaku.” Dan 

barang siapa yang salat tidak pada waktunya, tidak 

menyempurnakan wudhunya dan tidak 

menyempurnakan ruku‟, sujud, dan 

kekhusyukannya, maka salat itu diangkat dengan 

keadaan gelap dan hitam kelam.Salat itu berkata,” 

mudah-mudahan Allah menyia-nyiakanmu sebagai 

mana kamu telah menyia-nyiakanku. Sehingga 

ketika salat itu berada di  tempat yang dikehendaki 

Allah, maka salat itu seperti pakaian usang yng 

dilipat kemudian dipukulkan pada wajahnya.” Nabi 
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Muhammad Saw.bersabda, “ Manusia paling jahat 

dalam mencuri adalah orang yang mencuri dari 

salatnya.”  

Ibnu Mas‟ud berkata, Salat itu adalah takaran, 

barang siapa yang memenuhinya maka takaran itu 

akan dipenuhi. Dan barangsiapa yang curang maka 

dia pun sebenarnya benar-benar mengetahui apa 

yang difirmankan Allah: 

       

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang 

curang.”(QS. Al- Muthaffifin:1) 

Sebagian ulama berkata, “Perumpamaan orang 

yang salat adalah seperti seorang pedagang. Dia 

tidak akan mendapat keuntungan sampai modalnya 

telah selamat. Demikian pula orang yang 

melakukan salat, tidak akan diterima salat sunatnya 
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sampai ia menunaikan salat fardhu.” Abu Bakar 

ra.berkata, “ Ketika datang waktu slat, berdirilah 

menghadapi api Tuhanmu yang telah kau nyalakan. 

Lalu padamkanlah.” Nabi Muhammad 

Saw.bersabda, “Sesungguhnya salat itu adalah 

sikap merasa hina dan merendahkan diri.”  

Bersabda Nabi Muhammad Saw., “Barang siapa 

yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan 

keji dan munkar, maka tidak akan menambah apa-

apa di depan Allah kecuali lebih jauh dari-

Nya.”Sedang salat orang yang lupa tidak dapat 

mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar.  

Nabi Muhammad Saw.bersabda,” banyak 

sekali orang yang berdiri iuntuk ibadah (tengah 

malam), tetapi tidak diperoleh apa-apa dari-Nya 

kecuali hanya kelelahan dan kepayahan.” Tidaklah 

dikehendaki beliau dengan sabdanya itu kecuali 
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orang yang lupa. Nabi Muhammad Saw.bersabda 

“tidak ada yang diperoleh bagi seorang hamba 

dari salatnya kecuali apa yang dia angan-

angankan dari salat itu.”Ahli makrifat 

mengatakan. “salat itu ada empat syarat hal, 

melaksanakannya dengan ilmu, berdiri dengan rasa 

malu, menunaikannya dengan disertai sikap 

mengagungkan dan keluar darinya dengan disertai 

rasa takut.” Sebagian Masyayikh berkata, 

“Brangsiapa yang tidak membulatkan hatinya 

dengan sungguh-sungguh, maka rusaklah salatnya. 

“ Dan Nabi Muhammad Saw.bersabda, “Didalam 

surga terdapat sebuah sungai yang disebut dengan 

Al-Afyah, didalamnya terdapat bidadari-bidadari 

yang diciptakan Allah dari za‟faron.” Mereka 

mempermainkan mutiara dan yaqut serta membaca 

tasbih kepada Allah dengan tujuh puluh ribu 
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bahasa. Suara mereka lebih merdu daripada suara 

Nabi Daud as. Mereka berkata,”Kami 

diperuntukkan bagi orang yang menegerjakan 

salatnya dengan khusyu‟ dan kehadiran hati.”Allah 

berfirman,”Sungguh Aku akan menempatkannya di 

dalam perkampungan-Ku dan menjadikannya dari 

golongan orang-orang yang mengunjungi-Ku.” 

Diriwayatkan sesungguhnya Allah 

Swt.memberikan wahyu kepada Nabi Musa as., 

“Hai Musa, apabila engkau zikir kepada-Ku, maka 

zikirlah semua anggota badanmu bergetar. Ketika 

zikir kepada-Ku jadikanlah lidahmu di belakang 

hatimu. Ketika engkau berdiri dihadapan-Ku 

dengan khusyu‟ dan tenang dan jadikanlah lidahmu 

di belakang hatimu. Ketika engkau berdiri di 

hadapan-Ku, berdirilah seperti seorang hamba yang 
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hina dan berbisiklah pada-Ku dengan hati yang rasa 

takut dan ucapan yang benar.”  

Dan diriwayatkan sesungguhnya Allah Swt. 

menurunkan wahyu kepadanya,”Katankanlah 

kepada umatmu yang durhaka, Janganlah mereka 

mengingat-Ku, karena sesungguhnya Aku telah 

bersumpah pada Zat-Ku, sesungguhnya orang yang 

mengingat-Ku tentu Aku mengingatnya. Maka 

apabila mereka mengingat-Ku Aku mengingatnya 

dengan laknat.” Semua ini menerangkan tentang 

orang yang durhaka, tetapi tidak lupa dalam 

melakukan zikirnya. Lalu bagaimana kalau lupa 

dan maksiat berkumpul? Sebagian sahabat Nabi 

ra.berkata,” Besok hari kiamat manusia akan 

dikumpulkan seperti keadaan mereka ketika salat, 

yaitu berupa kekhusyukan, ketenangan, adanya 

perasaan nikmat dan nyaman.”Nabi Muhammad 
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Saw.pernah melihat seorang laki-laki yang 

mempermankan jenggotnya di dalam salatnya. 

Beliau bersabda,”Seandainya hati orang ini 

khusyu‟ tentu khusyu‟ pula anggotanya.” Beliau 

juga bersabda,”barang siapa yang tidak khusyu‟ 

hatinya, maka dikembalikanlah salatnya.” 

Ketahuilah, sesungguhnya Allah Swt. Memuji 

orang-orang yang khusyu‟ dan merendahkan diri di 

dalam salat tidak hanya dalam satu dua ayat saja. 

Allah berfirman; 

          

“Khusyu‟ di dalam salatnya.” (QS. Al-

Mu‟minun:2)  

            

“ Memelihara salatnya.” (QS. Al-Mukminun:9) 

Dikatakan, sesungguhnya banyak orang yang 

melakukan salat tetapi orang yang khusyu‟ di 
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dalam salatnya adalah sedikit. Banyak orang yang 

beribadah haji, tetapi yang berbuat baik hanya 

sedikit. Burung iu jumlahnya banyak tetapi burung 

yang disebut andalib (sebangsa kacer) jumlahnya 

sedikit. Dan banyak orang yang alaim, tetapi 

sedikit yang beramal. Salat adalah tempat 

kekhudu‟an (ketenangan semua anggota tubuh) dan 

sumber tawadhu‟ dan khusyu‟. Semua ini adalah 

ciri salat diterima. Karena untuk sah dan 

diterimanya salat itu ada syaratnya. Syarat sahnya 

adalah melaksanakan kewajiban salat itu, sedang 

syarat diterimanya salat adalah khusyu‟.  

Allah Swt.berfirman: 

             

  “Sesungguhnya Allah hanya menerima salat dari 

orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al-Maidah:27) 



107 

 

 Nabi Muhammad Saw.bersabda,” barang siapa 

yang salat dua rakaat dengan menghadapkan 

hatinya kepada Allah, maka dia keluar dari dosa-

dosanya seperti pada hari ibunya melahirkannya.” 

Ketahuilah sesungguhnya tidak akan 

melengahkan orang dari salat kecuali hal-hal yang 

melintas dihati, yang datang dan mengganggu. Jadi 

tidak bisa lain, kecuali harus menolaknya. Sedang 

penolakan terhadapnya bisa dengan mengerjakan 

salat  itu dalam gelap atau tempat yang sunyi dari 

semua yang mengganggu, baik suara atau tikar 

yang berbatik, serta menghindari pakaian-pakaian 

yang berhias yang kira-kira dapat melengahkannya 

kalau dia memandangnya ketika salat. 

Sebagaimana diriwayatkan, bahwasannya Nabi 

Muhammad Saw.ketika memakai khamishah 

(jubah hitam dari bulu atau sutera0 yang 
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dihadiahkan oleh Abu Jahm kepada beliau. Dalam 

khamishah itu terdapat tanda yang menyolok. Nabi 

memakainya dalam salat kemudian melepaskannya 

setelah salat. Beliau Bersabda, “Bawalah dia 

kepada Abu Jahm, karena dia telah membuat 

lengah aku memperbaharui tali sandalnya.” 

Kemudian beliau memerintahkan untuk mencabut 

tali baru itu dari sana dan dipasang lagi tali yang 

lama. Nabi Muhammad Saw.pernah memakai 

cincin emas pada tangannya sebelum diharamkan. 

Ketika beliau berada di atas mimbar 

dilemparkanlah cincin itu dan beliau 

bersabda,”cincin itu telah menggangguku, sekali 

saja aku memandangnya dan sekali saja aku 

memandangmu.” Diriwayatkan sesungguhnya Abi 

Thalhah salat dikebunnya. Dikebun itu terdapat 

sebuah pohon. Pada saat itu ia terpesona dengan 
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burung dabasi yang terbang ke pohon itu dan 

mencari jalan keluar. Diikutinya burung itu dengan 

pandangannya, kemudian lupalah dia berapa salat 

yang telah dia kerjakan. Dia menceritakan kepada 

Rasullulah Saw.tentang fitnah yang telah menimpa 

dirinya itu dan dia berkata, “kebun itu adalah 

sedekahku, Ya Rasullulah. Pilihlah kebun tempat 

mana saja yang engkau sukai.” 

Dari seorang laki-laki yang lain, bahwasannya 

dia pernah salat di dalam kebunnya sementara 

pohon kurma tempat indah dihiasi dengan buah-

buahnya. Laki-laki itu memandangnya dan merasa 

kagung melihatnya. Setelah itu dia tidak tau berapa 

rakaat dia telah melakukan salatnya. 

Diceritakannya hal itu kepada Ustman ra.dan 

berkata, “ pohon itu adalah sedekah. Jadikanlah dia 

dijalan Allah Azza Wa Jalla. Lalu kebun itu dijual 
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oleh Ustman dengan lima puluh ribu.” Sebagian 

ulama salaf berkata, “ada empat hal dalam salat 

yang termasuk penyimpangan, yaitu menoleh, 

mengusap wajah, meratakan batu kerikil dan 

engkau salat di jalan dimana orang akan lewat 

dimukamu.”Nabi Muhammad Saw.bersabda,” 

Sesungguhnya Allah Swt.memandang pada orang 

yang salat selama dia tidak menoleh.”Abu Bakar 

Ash-Shiddiq ra.berada dalam salatnya bagaikan 

tonggak. Sebagian ulama sangat tenang di dalam 

ruku‟ nya samapai burung-burung pipit turun pada 

mereka seakan-akan mereka merupakan barang tak 

bernyawa. Semua itu terjadi karena, tabi‟at yang 

normal akan mengharuskan sikap demikian itu 

dihadapan orang yang di agungkan, lalu bagaimana 

hal itu tidak terjadi di hadapan Raja segala raja.  
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Di dalam kitab Taurat tertulis,” Wahai anak 

cucu Adam, jangan kamu merasa lemah untuk 

berdiri dihadapan- Ku salat dengan menangis. 

Akulah Allah Tuhan yang dekat dengan hatimu dan 

di dalam ke gaiban kamu akan melihat Nur-Ku.” 

Diriwayatkan sesungguhnya Umar Bin Al-Khattab 

ra.berkata diatas mimbar,” sesungguhnya ada 

seoarng laki-laki yang kedua jambangnya akan 

beruban dalam Islam, tetapi tidak pernah dia 

menyempurnakan salatnya untuk Allah Swt.” Dia 

ditanya,” Bagaimana itu bisa terjadi?” Dia 

menjawab,” Dia tidak menyempurnakan 

kekhusyu‟kannya, tawadhu‟-Nya dan sikapnya 

menghadap kepada Allah Swt. Didalamnya.” Abul-

Aliyah ditanya tentang firman Allah Swt.”  
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 “Orang-orang yang lupa dari salatnya.” (QS.Al- 

Ma‟uun:5)      

Dia berkata,” yaitu orang yang lupa akan 

salatnya, lalu ia tidak tahu sampai raka‟at 

berapakah dia telah melukukan salat, pada rakaat 

genap atau ganjilkah ia?” Hasan berkata,” yaitu 

orng yang lupa dari waktu salat sehingga salat itu 

keluar.” Nabi Muhammad Saw.bersabda, Allah 

Swt.berfirman,” Hamba-Ku tidak akan selamat 

dari siksa-Ku, kecuali dengan menunaikan 

kewajiban yang Aku wajibkan pada-Nya.”
60

 

2. Keutamaan Ibadah Salat 

        Salat merupakan ibadah yang paling utama, 

maka kami perlu mengulangi pembahasannya 

dengan mengikuti Kitab Allah yang agung. 

Keterangan keutamaannya yang telah ada sebagai 
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tambahan keterangan yang lalu. Sabda Nabi 

Saw.,”Tidaklah seorang hamba diberi pemberian 

yang lebih baik daripada dia diberi izin salat dua 

rakaat.” 

        Muhammad bin Sirin berkata,” Seandaidanya 

aku disuruh memilih antara salat dua rakaat dan 

surga tentu aku akan memilih salat dua rakaat itu, 

karena sesungguhnya dalam salat dua rakaat terdapat 

ridho Allah Swt., sedang di dalam surga terdapat 

ridho-Ku” Dikatakan, sesungguhnya Allah Swt, 

ketika menciptakan tujuh langit, Dia memenuhinya 

dengan malaikat-malaikat dan memerintahnya untuk 

mengerjakan ibadah salat. Mereka tidak pernah 

berhenti sesaat pun. Dia menjadikan setiap penghuni 

langit satu macam ibadah. Ada penghuni langit yang 

selalu sujud dan ada pula penghuni langit yang 

merendahkan sayap-sayapnya karena takut pada 
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Allah Swt. Penghuni Illiyyin dan penghuni Arasy 

selalu berdiri mengelilingi sekitar arasy, dengan 

membaca tasbih memuji kebesaran Tuhan mereka 

dan memohonkan ampun untuk orang-orang di bumi. 

Lalu Allah mengumpulkan mereka dalam sebuah 

salat sebagai kemuliaan bagi orang-orang mukmin, 

sehingga mereka mendapatkan bagian dari ibadah 

penghuni semua langit, dan Allah menambahkan 

keterangan dalam Al-Qur‟an bahwa, mereka 

membacanya dalam salat itu, maka Allah 

menganjurkan dari mereka untuk mensyukurinya. 

Sedangkan cara mensyukurinya dengan mendirikan 

salat sesuai syarat dan batas-batasnya. Allah 

Swt.berfirman: 
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 “(yaitu) mereka yang beriman dengan barang yang 

ghaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan 

sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada 

mereka.” (QS. Al- Baqarah:3)  

        Maka tidaklah engkau menemukan salat-Nya itu 

didalam sebuah tempat dari ayat yang diturunkan 

kecuali dengan mendirikannya. Lalu setelah 

menyebutkan orang-orang munafik.  

      Dia menamakan mereka orang-orang yang salat 

sedangkan untuk orang-orang mukmin sebagi orang-

orang yang mendirikan salat. Hal itu agar diketahui, 

bahwa sesungguhnya orang-orang yang salat adalah 

banyak sedangkan orang-orang yang mendirikan 

salat adalah sanagt sedikit. Mereka lengah dalam 

amal dan hanya atas dorongan kebiasaan. Mereka 

tidak mengingat pada hari dihadapkannya amal-amal 

kepada Allah, apakah diterima atau ditolak. 
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        Nabi Muhammad Saw bersabda, “sesungguhnya 

diantara kamu ada yang salah dengan sebuah salat 

dan tidak ditulis salatnya itu kecuali hanya 

sepertiga, seperempat, seperlima, atau 

seperenamnya saja sampai beliau menyebutkan 

sepersepuluhnya saja. Yakni sesungguhnya tidaklah 

ditulis salatnya itu kecuali apa yang dia angan-

angankan.” Diriwayatkan, sesungguhnya Nabi 

Muhammad Swt bersabda, “barang siapa yang salat 

dua rakaat dalam keadaan menghadap kepada Allah 

dengan segenap hatinya maka dia terlepas dari 

dosa-dosanya seperti saat ibunya melahirkan.” 

Sesungguhnya keagungan salat seorang hamba 

hanyalah karena menghadap kepada Allah. Maka 

apabila dia tidak mengerjakan salat dan lengah 

dengan pembicaraan dirinya (tidak Khusyu‟), jadilah 

dia seperti orang yang berdiri dihadapan pintu 
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seorang raja untuk memohon ampun dari kesalahan 

dan kekhilafannya. Ketika sampai di pintu raja dia 

berdiri dihadapan raja itu. Tetapi kemudian orang-

orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu raja 

tidak memenuhi kebutuhan orang itu. Raja hanya 

akan menerimanya menurut kadar perhatian orang 

itu. Demikian halnya dengan salat, kalau seorang 

hamba mengerjakan salat tidak khusyuk tentu salat 

itu tidak diterima.  

            Ketahuilah, bahwa perumpamaan salat seperti 

sebuah pesta yang diadakan oleh raja. Dalam pesta 

itu raja menyediakan segala macam makanan dan 

minuman. Pada setiap makanan atau minuman itu 

terdapat kelezatan dan manfaat. Raja mengundang 

manusia kepesta. Demikian pula dalam keadaan 

salat. Tuhan mengundang mereka menghadiri salat 

itu dan menyediakan beberapa perbuatan yang 
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berbeda-beda dan juga beberapa zikir yang beraneka 

ragam. Dia memerintahkan ibadah kepada mereka 

perbuatan-perbuatan dan zikir-zikir itu untuk 

kelezatan kepada mereka dalam setiap bentuk 

peribadatan itu. Perbuatan-perbuatan itu seperti 

beberapa makanan, sedangkan zikir-zikir itu seperti 

minuman. 

         Sungguh telah dikatakan, bahwa sesungguhnya 

di dalam salat terdapat duabelas ribu hal. Kemudian 

duabelas ribu ini dikumpulkan dalam duabelas hal. 

Maka barang siapa yang menghendaki salat harus 

memelihara duabelas hal itu agar salatnya menjadi 

sempurna. Enam hal sebelum mengerjakan salat dan 

enam hal lagi di dalam salat. Pertama, karena Nabi 

Muhammad Saw.bersabda “ Amal sedikit disertai 

ilmu adalah lebih baik dari amal yang banyak dari 

kebodohan.” Kedua, wudhu, karena sabda Nabi 
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Muhammad Saw.”Tidak ada salat yang sah kecuali 

dengan bersuci.” Ketiga, pakaian, karena firman 

Allah Swt:  

        

   “ambillah pakaianmu disetiap masjid.” Yakni 

pakailah pakaian-pakaianmu disetiap salat. (QS. Al-

A‟raf: 31) 

Keempat, memelihara waktu, karenaa firman Allah Swt: 

                       

 “ sesungguhnya salat itu adalah fardu yang 

ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.” 

(QS. An-Nissa‟:103) 

     Kelima, menghadap kiblat karena firman Allah Azza 

Wa Jalla  

   “Maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil 

Haram. Dan dimana saja kamu berada, maka 
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palingkanlah wajahmu kearahnya.”(QS.Al-Baqarah: 

150) 

 Keenam, niat, karena sabda Nabi Muhammad Saw.,” 

Sesungguhnya amal-amal sah hanya dengan niat dan 

sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia 

niatkan.” Ketujuh, takbir, karena sabda Nabi 

Muhammad Saw., “Keharamannya  (salat) adalah 

takbir dan halalnya dengan salam.” Kedelapan, 

berdiri, karena firman Allah Azza Wa Jalla: 

     “ Berdirilah untuk Allah dengan khusyu‟ Yakni 

salatlah dengan berdiri.” (Q.S. Al-Baqarah: 238) 

     Kesembilan, membaca Al-Fatihah, karena firman 

Allah Swt.: 
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      “Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-

Qur‟an.” (QS. Al-Muzzammil: 20) 

    Kesepuluh, ruku‟, karena Firman Allah Azza Wa 

Jalla: 

   

    “Dan Ruku‟lah.” (QS. Al-Baqarah:43) 

         Kesebelas,sujud, karena firman Allah Azza wa Jalla: 

  

    “Dan sujudlah kamu.” (QS. Al-Hajj:77 

 Keduabelas, duduk, karena sabda Nabi Muhammad 

Saw., “Ketika seorang laki-laki mengangkat 

kepalanya dari sujud terakhir dan duduk tasyahud, 

maka benar-benar telah sempurna salatnya.” Apabila 

duabelas hal diatas telah dikerjakan maka dibutuhkan 

kunci matinya yaitu ikhlas, agar menjadi sempurna. 

Karena Allah Swt.berfirman: 
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 “Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan 

kataatanmu kepada-Nya.” (Q.S. Al-Mu‟min:14) 

       Kemudian mengenai ilmu, ada tiga macam 

bentuk. Pertama, harus mengetahui yang fardhu dan 

yang sunah (dari salat itu). Kedua, harus mengetahui 

apa yang ada dalam wudhu, seperti mengenai 

kewajiban dan kesunatannya. Karena hal itu 

termasuk kesempurnaan salat. Ketiga, mengetahui 

tipu daya setan, lalu dia berbuat meneranginya 

dengan sungguh-sungguh.  

       Mengenai wudhu, kesempurnaannya ada tiga hal. 

Pertama, kamu harus menyucikan hatimu dari 

dendam dan dengki serta menipu. Kedua, 

membersihkan badan dari dosa. Ketiga, membasuh 

anggota-anggota badan dengan basuhan yang 

sempurna, tanpa berlebihan dalam menggunakan air. 
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       Gunakan kesempurnaannya dengan tiga hal. 

Pertama, sumbernya adalah dari halal. Kedua, harus 

suci dari beberapa najis. Ketiga, harus sesuai dengan 

sunah dan memakainya tidak dengan cara sombong 

dan congkak.  

       Memelihara waktu salat dengan tiga cara. 

Pertama, pandanganmu selalu ke matahari, bulan, 

bintang-bintang dan selalu mengamati datangnya 

waktu. Kedua, arahkan pendengaranmu kepada azan. 

Ketiga, hatimu selalu berpikir dan memperhatikan 

kepada waktu. 

       Menghadap kiblat kesempurnaanya ada tiga hal. 

Pertama, harus mengetahui salat manakah yang 

sedang kamu kerjakan. Kedua, harus mengetahui, 

bahwa sesungguhnya kamu sedang berdiri di muka 

Allah SWT., sedang Dia melihatmu dan akhirnya 

engkau berdiri dengan takut. Ketiga, harus 
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mengetahui, bahwa sesungguhnya Dia mengetahui 

apa yang ada dalam hatimu sehingga mendorong 

kamu untuk mengosongkan hati dari hal-hal duniawi 

yang menyibukkan. 

       Adapun takbir kesempurnaannya ada tiga hal. 

Pertama, bertakbir dengan takbir yang betul dan 

pasti. Kedua, mengangkat kedua tanganmu sampai 

batas kedua telingamu. Ketiga, hendaklah hatimu 

hadir, sehingga kamu bertakbir dengan 

mengagungkan-Nya. 

       Adapun kesempurnaannya berdiri ada tiga hal. 

Pertama, jadikan pandanganmu ke tempat sujudmu. 

Kedua, jadikan hatimu menghadap kepada Allah. 

Ketiga, janganlah menoleh ke kanan dan ke kiri. 

       Adapun kesempurnaan bacaan ada tiga hal. 

Pertama, harus membaca Fatihah Al-Kitab dengan 
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bacaan yang benar dengan tartil dan tanpa henti 

(bacaan yang tidak benar). Kedua, harus 

membacanya dengan berpikir dan memperhatikan 

arti-artinya. Ketiga, mengerjakan apa yang kamu 

baca. 

       Adapun kesempurnaan sujud ada tiga hal. 

Pertama, letakkan dua buah tanganmu tepat pada 

arah kedua telingamu. Kedua, tidak melebarkan 

kedua sikumu. Ketiga, tumakninah dan membaca 

tasbih dengan mengagungkan-Nya. 

       Dapun kesempurnaan duduk ada tiga hal. 

Pertama, duduk di atas kakimu yang sebelah kiri dan 

menegakkan kaki kanan. Kedua, tasyahud dengan 

mengagungkan dan berdoa umtuk dirimu sendiri dan 

orang-orang mukmin. Ketiga, hendaknya salam 

dengan sempurna. Sedang salam yang sempurna 

adalah harus dengan niat yang benar di hatimu, 
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bahwa sesungguhnya salammu itu ditujukan kepada 

orang yang berada di sebelah kananmu, baik 

malaikat penjaga maupun laki-laki dan wanita. 

Demikian pula ke arah kirimu. Dan janganlah 

pandanganmu melampaui kedua pundakmu. 

       Lalu mengenai kesempurnaan ikhlas ada tiga hal. 

Pertama, harus mengharap dari salatmu ridha Allah 

SWT. Dan tidak mengharap ridha manusia. Kedua, 

harus memelihara taufik dari Allah Swt. Ketiga, 

harus memelihara salatitu sehingga kamu pergi 

membawanya pada hari kiamat.  

       Dan Dia tidak berfirman, “Barangsiapa yang 

mengerjakan kebaikan.”
61

 

3. Hal-hal yang Hadir dalam Hati Pada Setiap Rukun 

dan Syarat Salat 
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       Diwaktu mendengarkan seruan seseorang yang 

beradzan, maka bayangkanlah dalam hati saudara 

betapa kesukaran yang akan di alami nanti pada hari 

kiamat dan pula hendaklah bersegera untuk 

mengikuti dan mentaati seruannya itu, baik dengan 

lahiriah dan bathiniah saudara, sebab orang-orang 

yang cepat-cepat mengabulkan seruan itulah orang-

orang yang nantinya akan menerima panggilan 

dengan penuh kelemah-lembutan pada hari penilaian 

yang Maha Besar itu. 

       Thaharah, mana yang berhubungan dengan 

tempat itu adalah merupakan tutup yang terjauh, 

yang berhubungan dengan pakain itu adalah 

merupakan tutup yang terdekat, sedang yang 

berhubungan dengan kulit itu adalah merupakan 

pembungkus yang paling dekat sekali. Oleh sebab itu 

janganlah saudara melupakan untuk menthaharahkan 
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hati yang itu adalah dzat yang sebenarnya dari diri 

saudara. Lubuk hati itulah inti yang sesungguh-

sungguhnya. Maka giatlah untuk membersihkannya 

dengan jalan bertaubat dan merasa menyesal pada 

segala keteledoran yang telah dilakukan.  

       Menutup aurat, maka perlu kiranya diketahui 

bahwa pengertiannya itu adalah menutupi cacat-

cacat atau cela-cela yang ada di tubuh dari 

pandangan seluruh makhluk, sebab yang bagian luar 

dari tubuh itu memanglah tempat yang dapat 

dipandang oleh sesama makhluk itu. Jikalau ini 

sudah dimengerti, maka bayangkanlah bagaimana 

dengan adanya cela-cela yang ada dalam batin, 

bagaimana pula dengan tampaknya rahasia-rahasia 

dan kekurangan-kekurangan saudara yang sama 

sekali tidak dapat mengetahui semuanya itu selain 

dari Allah Azza wa Jalla sendiri. Karena itu 
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tampakkanlah cela-cela yang ada itu dalam hati 

saudara. Kemuadian usahakanlah menutupnya 

dengan jiwa saudara. 

       Menghadap kiblat, maka ini adalah merupakan 

penghindaran wajah yang lahiriyah dari semua arah 

dan hanya satu  saja yang dituju yakni baitullah milik 

Allah Ta‟ala. Tahukan saudara bahwa sebenarnya 

penghindaran hati dari perkara-perkara yaang lain-

lain dan beraneka ragamnya dan hanya memusatkan 

perhatian hati itu semata-mata kepada urusan Allah 

Azza wa Jalla itu bukan satu-satunya yang diuntut, 

bahkan lebih dari yang sedemikian itu. Sebenarnya 

tiada sesuatupun yang dicari melainkan daripada-

Nya. Jadi apa-apa yang tampak dipandang lahiriyah 

sesungguhnya hanyalah sebagai gerakan-gerakan 

untuk yang bagian bathiniyah dan sebagai 

pencocokan dari anggota-anggota belaka, juga untuk 



130 

 

sebagai penetapan guna memantapi satu arah yang 

dituju, sehingga tidak melakukan penyalahan atas 

gerakan hati, sebabnya ialah apabila gerakan-gerakan 

lahiriyah itu menyalahi dan mengadakan 

pembangkangan atau mengarahkan perhatian ke arah 

yang bukan semestinya, maka hal itu akan diikuti 

oleh hati dan akibatnya ialah hati itu akan beralih 

memperhatikan yang lainnya pula dan meninggalkan 

yang seharusnya yakni semata-mata harus 

ditunjukkan kepada dzatnya Allah Azza Wa Jalla. 

Oleh karena itu hendalklah wajah hati kita 

bersamaan tujuan dengan wajah tubuh kita. 

       Berdiri tegak lurus, maka ini adalah merupakan 

penghadapan yang sewajarnya dengan tubuh dan hati 

kehadirat Allah Wa Jalla, sebagai peringatan bahwa 

hati itu harus tetap bertawadu‟, merendah, lepas dari 

kecongkakan dan kesombongan serta mengingat pula 
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akan kedahsyatnya berdiri dihadirat Allah Ta‟ala 

nanti di saat akan diadakan hisab atau pertanyaan 

dan perhitungan. Ketahuilah bahwa diwaktu kita 

berdiri dihadapan Allah yang maha Memeriksa 

segala yang ada dilahir dan bathin kita, maka 

bayangkanlah seoalah-olah kita sedang berdiri 

menghadap salah seorang maha raja yang mat 

berkuasa di zaman kita itu. Ini perlu dilakukan 

sekiranya kita tidak dapat mema‟rifati betapa hal 

keadaan keagungan dan kebesaran Allah itu. 

       Niat, ini merupakan kemantapan untuk mentaati 

Allah Ta‟ala dengan mengikuti perintahnya yakni 

yang merupakan salat itu, kemudian 

menyempurnakannya dengan pengharapan akan 

memperoleh pahala daripadanya serta karena takut 

pada siksanya. Juga memohonkan supaya dapat 

mendektkan diri pada-Nya. Bahkan supaya 
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senantiasa dilimpahi kenikmatan-Nya dab di izinkan 

untuk terus bermunajat dengan kesadaran pula 

betapa banyaknya kesalahan yang telah dilakukan 

oleh diri sendiri itu.
62

 

       Takbiratul ihram yaitu melafadkan “Allahu 

Akbar”. Lafad itu mudah-mudahan bukan hanya 

terucap di lisan, tetapi tertancap dalam hati sehingga 

tidak di dustakan dalam hati. Apabila kita meyakini 

bahwa masih ada kekuatan yang lebih besar dari 

Allah, maka secara tidak langsung kita telah 

mendustakan-Nya. Meyakini kebesaran selain Allah 

atau ada kecenderungan selain-Nya adalah musryik. 

Allah berfirman, “ dan diantara manusia ada orang-

orang yang menyembah tandingan-tandingan selain 

Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai selain Allah. Adapun orang-orang yang 
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beriman sangat cinta kepada Allah (daripada yang 

lainnya)”. (QS. Al-Baqarah[2]: 165) 

       Setelah takbiratul ihram, dilanjutkan dengan do‟a 

iftitah. Sama dengan takbiratul ihram, do‟a iftitahpun 

harus dicermati maknanya sebab setiap ungkapan 

mempunyai konsekuensi. Tekadkan itu semua untuk 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

       Membaca Al-Fatihah, diawali dengan Ta‟awudz, 

yaitu memohon perlindungan kepada Allah agar 

terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Al-

Qur‟an menggambarkan bahwa syaitan adalah 

musuh yang nyata. Kapan dan dimana saja syaitan 

itu siap menerkam mangsanya terhadap dalam salat. 

Karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa siap 

siaga dari gangguannya. Akan tetapi, memohon 

perlindungan-Nya belum cukup hanya lewat 

ungkapan Ta‟wudz; harus didukung juga oleh 
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keinginan dan sikap untuk menolak perbuatan-

perbutan syaitan tersebut.  

       Ruku‟ dan sujud adalah, bentuk ketawadhu‟an 

seseorang kepada Allah Swt yang menegaskan sikap 

yang sudah dibentuk lewat gerakan dan sikap 

sebelumnya. Ucapan subhana rabbiyal adhim (Maha 

Suci Tuhanku Yang Maha Agung) ketika ruku‟, 

hendaklah menjadi media untuk lebih menguatkan 

perasaan pengagungan kita kepada-Nya dan yakin 

bahwa keagungan-Nya melebihi segala sesuatu. 

Sikap inilah yang mendorong terwujudnya sikap 

Khusyu‟. 

       Sujud juga hendakalah dilakukan dengan sikap 

yang sama bahkan harus punya kesan yang lebih 

mendalam. Diletakkannya wajah kita tersungkur 

ketempat sujud sebagai cerminan ketawadhu‟an; 

bahwa sebenarnya kita adalah makhluk hina 
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sementara  Dia Allah adalah dzat yang maha Tinggi. 

Sebagian Fuqaha malah menganjurkan agar sentuhan 

dahi (wajah) orang yang salat itu langsung 

menyentuh tanah tanpa perantara. Kondisi itu akan 

memberi kesan mendalam ketika itu terucaplah 

kalimat Subhana robbiyal A‟la (Maha Suci Tuhanku 

yang Maha Tinggi). Bersamaan dengan itu 

hendaklah kita kuatkan perasaan dan harapan akan 

mendapat limpahan rahmat Allah Swt. Karena 

rahmat-Nya, Dia amat cepat mendatangi siapapun 

yang merasa lemah dan hina di hadapan-Nya, yang 

pasrah dan patuh kepada-Nya;bukan yang angkuh 

lagi sombong. 

       Tasyahud, harus dilakukan dengan adab dan 

sopan karena kita sedang duduk dihadapan Allah. 

Ucapan takhiyyat adalah pernyataan bahwa segala 

penghormatan, keberkahan, salawat dan keindahan 
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(kebaikan) adalah milik Allah semata. Setelah itu 

diucapakan salah sejahtera kepada Nabi Swt seta 

buat kita serta hamba-hamba-Nya yang saleh, 

sebagai konsekuensi adalah siap untuk mnyebarkan 

salam perdamaian kepada siapapun dan dimanapun.  

       Akhirnya, salat di akhiri dengan salam, dengan 

menolehkan wajah ke arah kanan dan kirinya, 

dengan tekad bahwa diri seorang muslim adalah 

seorang yang senantiasa memberikan kedamaian 

kepada siapapun dan dimana pun.
63
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Penerapan Tazkiyatun Nafs melalui Ibadah Salat 

menurut Imam Al-Ghazali 

Tazkiyatun nafs, dapat diartikan sebagai suatu 

usaha sadar yang mengarahkan pada terciptanya 

perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi 

manusia yang berbudi pekerti luhur, mampu 

melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, 

memiliki kepribadian utuh baik kepada dirinya sendiri 

atau selain dirinya. Dari penjelasan tersebut, dapat 

dipahami bahwa tazkiyatun nafs harus merata terhadap 

semua obyek, yang meliputi perilaku lahir dan batin 

manusia agar tercipta kehidupan yang rukun dan 

damai. Dalam hal ini, kitab Ihya Ulumuddin sebagai 

sebuah kitab yang memadukan fiqh dan tasawuf, 
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mengindikasikan konsep ketakwaan, yakni melakukan 

perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, 

menghapus penyakit hati serta petunjuk dalam 

berinteraksi sosial yang baik dan bijak terhadap 

sesama. Kitab Ihya Ulumuddin karangan al-Ghazali 

ini, beliau tulis setelah beliau merenung diri dan 

mengalami keguncangan jiwa, kemudian 

mengubahnya menjadi seorang begawan sufí, 

menghadirkan beberapa nilai pembersihan jiwa yang 

perlu dipelajari dan diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pembersihan jiwa dilakukan melalui takhalli, 

tahalli dan tajalli. Takhalli dilaksanakan dengan  cara 

menekan perbuatan-perbuatan  tercela seperti marah, 

dengki, kikir, cinta dunia, takabur dan bahaya-bahaya 

yang ditimbulkan oleh lisan. Setelah berusaha 

menekan atau meminimalisir perbuatan tercela 
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seseorang hendaknya menghiasi dirinya dengan 

perbuatan terpuji hal ini disebut dengan tahalli. 

Dilakukan dengan cara menghadirkan hati dalam 

shalat, mengambil hikmah dari setiap ibadah yang 

dilaksanakan, merendahkan diri kepada Allah dengan 

cara berserah diri dan pasrah atas takdir, dan perilaku-

perilaku lainnya yang berdampak positif pada jiwa dan 

hati manusia. Apabila kedua hal tersebut dilakukan 

dengan istiqomah sampai akhir hayat, insyaallah dia 

akan mencapai tajalliyat al-nafs. 

Apabila jiwa telah terisi dengan sifat mulia dan 

organ-organ tubuh terbiasa melakukan amal-amal 

shaleh, untuk selanjutnya agar hasil yang diperoleh 

tidak berkurang, perlu penghayatan keagamaan, rasa 

keagamaan, ini akan menimbulkan cinta mendalam 

dan rindu kepada-Nya dan selanjutnya akan terbuka 

jalan untuk mencapai tuhan. 
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Dengan demikian, arti dari Tazkiyatun Nafs 

tidak hanya saja terbatas pada penucian jiwa 

(Tazkiyatun Nafs ), melainkan tentang  meliputi 

pembinaan dan pengembangan jiwa, sehingga jiwa 

akan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih 

baik dan terhindar dari penyakit-penyakit jiwa seperti 

sifat dengki, kibir, ujub, riya‟, sum‟ah, thama, rakus, 

serakah, bohong, tidak amanah, nifaq, syirik dan 

lainnya, dalam merealisasikan manusia akan 

berpedoman kepada perintah Allah SWT dan 

Rasulullah. Dengan demikian manusia tersebut dalam 

berperilaku akan selalu berakhlak baik sesuai dengan 

pedoman syari‟at Islam. Dari apa yang terurai di atas 

menunjukkan bahwa dalam jiwa manusia 

membutuhkan sebuah pembinaan serta bimbingan, 

sehingga dengan pembinaan dan bimbingan tersebut 
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dapat terbentuk jiwa yang senantiasa diridhoi oleh 

Allah SWT. 

Ibadah salat juga memiliki implikasi yang baik 

untuk manusia, yaitu menjauhkan manusia dari 

perbuatan jahat dan maksiat. Seorang yang tekun 

melakukan ibadah shalat niscaya akan terhindar dari 

segala perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan kotor 

dan lain sebagainya. Ibadah salat akan memberikan 

keutamaan yang besar bagi seseorang yang mau 

mengamalkannya. 

Tampaknya apabila uraian di atas memang 

benar apabila ibadah salat disebut sebagai “kunci” dari 

serentetan amal ibadah yang terkandung dalam agama 

Islam. Ibadah salat memiliki keutamaan dan 

keistimewaan besar khususnya bagi umat Islam. 

Ditinjau dari sudut agama, ibadah salat memberikan 

dampak yang tinggi dalam mengangkat derajat 
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manusia, baik disisi Allah sebagai penciptanya, 

maupun dihadapan sesama manusia. Ibadah salat pula 

mengangkat harta martabat manusia menjadi terpuji 

dan luhur, sehingga terhindar dari perbuatan keji dan 

mungkar, kemudian manusia mampu mewujudkan 

kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan dalam 

kehidupan manusia, baik di bumi ini hingga memasuki 

kehidupan di akhirat nanti. 

Pada dasarnya konsep ibadah salat sebagai 

penyucian jiwa (Tazkiyatun Nafs) adalah terletak pada 

ketenangan hati saat menghadap ke hadapan Allah. 

Ketenangan hati dalam melaksanakan ibadah salat 

dapat diketahui dari kekhusyukan dalam beribadah 

salat dan keyakinan dalam melaksanakan setiap syarat 

dan rukun ibadah shalat. Adapun ketenangan hati 

dalam ibadah salat bersumber kekhusyukan dalam 
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ibadah salat dan keyakinan dalam melakukan setiap 

gerakan atau rukun salat. 

Setelah seseorang telah melakukan tabir, 

diharamkan baginya melakukan perbuatan atau 

tindakan yang di luar ketentuan ibadah salat. Seluruh 

jiwa dan raga terkonsentrasi penuh dan hanya tertuju 

kepada Allah. Dalam melakukan salat , tidak 

dibenarkan melakukan hubungan horizontal (hablum 

minannas), kecuali dalam keadaan terpaksa. Keadaan 

ini merupakan bentuk kekhusyukan dan keinsyafan 

manusia dalam melakukan pengabdian kepada Allah 

(hablum minaAllah) yang merupakan ciri dari Ibadah 

salat yang sempurna. 

Saat ini, mayoritas umat Islam yang 

mengerjakan ibadah salat sebenarnya tidak 

mengerjakan salat. Ibadah salat mereka hanya terbatas 

pada peragaan gerakan berdiri, ruku‟, sujud dan 
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duduk. Dengan mengucapkan untaian kalimat dari 

mulut tanpa di ikuti oleh jiwa yang khusyuk, tidak 

terpancar dari lubuk hati dan tidak dipikirkan 

maknanya. 

Pergerakan adalah jasadnya ibadah salat 

sedangkan khusyuk adalah ruhnya salat. Untuk 

mencapai kekhusyukan dalam ibadah salat seseorang 

harus berupaya memahami bacaan dalam tiap gerakan 

salat. Kemudian merenungkan dengan kahadiran hati, 

konsentrasi akal pikiran dan merendahkan diri kepada 

Allah sepenuh jiwa. Kekhusyukan salat akan 

mendatangkan pahala dan diharapkan dapat 

menghapus dosa setiap orang yang mengerjakannya. 
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B. Implikasi Metode Tazkiyatun Nafs melalui Ibadah 

Salatterhadap Pendidikan Akhlak menurut Imam 

A-l-Ghazali 

Dalam konteks pendidikan secara umum, 

ternyata kemampuan intelektual bukanlah segala-

galanya. Ada sebuah kemampuan lain yang layak 

diperhitungkan, yaitu kemampuan emosional. Karena 

disadari  bahwa eksistensi seseorang, bukan hanya di 

lihat melalui kemampuan kognitif yang dicapainya, 

namun lebih dari itu memerlukan sisi emosional yang 

perlu dikelola dengan baik. Dan posisi pendidikan 

akhlak berada di dalam aspek tersebut. 

Berlatar belakang  dari maraknya kasus-kasus 

kriminal, tindakan asusila, dan korupsi yang terjadi 

saat ini, tentu harus segera di tanggulangi Jika tidak, 

maka akan berdampak fatal pada eksistensi suatu 

bangsa. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem 
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pendidikan yang mampu mengatasi masalah-masalah 

tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia 

mencanangkan sistem baru di bidang pendidikan, 

yakni pendidikan akhlak. 

Secara etimologis (bahasa) akhlaq adalah 

bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata 

khalaqa yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata 

khaliq (pencipta), makhluq (yang diciptakan) dan 

khalq (penciptaan). Kesamaan akar kata ini 

mengisyaratkan bahwa akhlaq adalah tata perilaku 

seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya yang 

mengandung nilai akhlaq yang hakiki, manakala 

tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada 

kehendak khaliq (Tuhan). Secara terminologis (istilah) 

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

akan muncul secara spontan bilamana diperlukan 



147 

 

tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih 

dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. 

Pendidikan akhlak merupakan terbentuknya 

seorang hamba Allah yang patuh dan tunduk 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi 

larangan- Nya serta memiliki sifat-sifat dan akhlak 

yang  mulia. Sehingga melalui pendidikan akhlak, 

seorang anak akan menjadi cerdas intelegensinya dan 

juga emosionalnya. Kecerdasan emosi adalah bekal 

terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong 

masa depan. Karena dengan kecerdasan emosi, 

seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi 

segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk 

berhasil secara akademis. 

Tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk 

manusia yang berkepribadian muslim yang bertakwa 

dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahan dan 
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peribadatan kepada Allah mencapai kebahagian hidup 

di dunia dan akhirat. Dapat membentuk pribadi 

manusia sehingga tau mana yang baik dan mana yang 

buruk. Selain itu, untuk mewujudkan taqwa kepada 

Allah SWT, cinta kepada kebenaran dan keadilan 

secara  teguh dalam kepribadian muslim. Dengan 

pembinaan pendidikan akhlak dapat membentuk 

pribadi muslim, sehingga menjadi orang Islam yang 

berbudi pekerti luhur, sopan santun, berlaku baik dan 

rajin beribadah sesuai dengan ajaran Islam. 

Prinsip pendidikan akhlak yaitu: pertama 

prinsip integrasi adalah sebuah prinsip yang 

memandang adanya wujud kesatuan antara kehidupan 

dunia dan akhirat. Dunia diletakkan sebagai jembatan 

menuju alam akhirat yang abadi. Setiap muslim dalam 

menjalankan kehidupan ini juga harus 

mempertimbangkan pentingnya kehidupan dan 
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kebahagiaan diakhirat. Kedua prinsip keseimbangan 

berdasarkan porsi yang diberikan pada suatu hal 

secara proposional. Secara  umum, keseimbangan  

berlaku untuk muatan materi materiil dan spiritual, 

unsur jasmaniah dan ruhaniah, antara iman ilmu dan 

amal, antara pengetahuan yang menyangkut nilai 

aqidah (tauhid), syariah dan akhlak. Ketiga prinsip 

persamaan dan pembebasanya itu menempatkan 

derajat manusia secara  sama di  dalam  mendapatkan 

pendidikan  dan  kemanusiaan sekalipun  seorang  

budak.  Prinsip  pembebasan dalam  arti  sebuah  

proses menuju kearah kemerdekaan. 

Keempat  prinsip  pendidikan  kontinu-

berkelanjutan.   Disebut  juga prinsip pendidikan 

seumur hidup, pendidikan akan terus berjalan dimana 

saja dan kapan saja. Dengan tujuan memunculkan 

kesadaran dan penyadaran diri dan lingkungan untuk 
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ber-amar ma‟ruf nahi munkar. Proses pendidikan 

akan terus berjalan seiring dengan perkembangan  

zaman,  begitu pula  proses keilmuan tidak boleh 

berhenti sebab problem kehidupan terus bertambah, 

lingkungan berubah dan kondisi social ekonomi 

bergulir seirama dengan perubahan yang ada. Terakhir 

prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Sebuah prinsip 

yang mengharuskan pendidikan membawa manusia 

kearah yang baik bermanfaat dan menuju ke arah yang 

lebih utama. Prinsip ini berasal dan berawal dari ruh 

tauhid yang menyebar dalam sistem moral, akhlak 

kepada Allah dengan menjaga kebersihan hati dan 

kepercayaan serta jauh dari kekotoran syirik dan 

memancar kemoralitas sosial.  

Pendidikan akhlak tidak akan terlepas dari 

metode atau cara dalam pelaksanaannya. Dalam hal 

ini ada beberapa prinsip metode yang tertanam pada 
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pendidikan akhlak yaitu: niat yang didasarkan pada 

memperkuat keimanan dan pengabdian kepada Allah. 

Keterpaduan, ada kesatuan antara iman-ilmu-amal;  

iman-islam-ihsan;  hati dan pikir; zhahir-batin  (jiwa-

raga); dunia-akhirat;  dulu-sekarang-yang akan  

datang, semuanya harus seimbang, selaras dan 

menyatu. Selanjutnya bertumpu pada kebenaran. 

Memegang teguh prinsip kejujuran dan amanah. 

Keteladanan, dituntut menjadi contoh teladan bagi 

seluruh umat manusia. Berdasarkan pada nilai etika-

moral. Sesuai dengan kebutuhan, usia dan kemampuan 

peserta didik. Mengambil pelajaran (hikmah) pada 

setiap kasus baik  yang menyenangkan maupun 

menyedihkan dengan berpikir positif dan menerima 

pelajaran hidup dengan tidak berlebihan dalam 

menyikapinya. Terakhir  adalah prinsip metode 

proporsional dalam memberikan janji yang 
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menggembirakan dan ancaman untuk mendidik 

kedisiplinan. 

Menilik dari penjelasan yang dipaparkan 

sebelumnya, tampak bahwa konsep tazkiyatun nafs 

dalam Ihya Ulumuddin memiliki keterkaitan dengan 

pendidikan akhlak, yaitu pengupayaan serta 

pembinaan akhlakul karimah. Meskipun sumber yang 

dijadikan pijakan pendidikan akhlak bervariasi, yaitu 

dari hasil pemikiran manusia  (etika),  berupa 

Pancasila/peraturan negara, budaya (moral dan susila) 

disamping dari agama yang sering kali diambil dari al-

Qur‟an dan sunnah. Sedangkan tazkiyatun nafs hanya 

bersumber dari al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Namun walau demikian, tazkiyatun nafs dalam 

Ihya Ulumuddin memiliki  tujuan  yang  searah  

dengan  pendidikan  akhlak.  Jika   tujuan pendidikan 

akhlak adalah untuk memberikan pedoman atau 
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penerangan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan 

yang baik atau yang buruk. Terhadap yang baik 

berusaha melakukannya, dan terhadap perbuatan yang 

buruk berusaha  menghindarinya.  Begitu  pula  tujuan  

tazkiyatun  nafs  yaitu membimbing hati senantiasa 

kepada perbuatan terpuji dan menghindari perbuatan 

tercela untuk menjadi insan kamil yang dekat dengan 

Allah. 

Tazkiyatun nafs dalam Ihya Ulumuddin 

merupakan serangkaian teori yang akan menjadi indah 

jika  diterapkan dalam kehidupan. Kemudian berlanjut 

pada bentuk manifestasi akhlak-akhlak tersebut. 

Demikian halnya dengan pendidikan akhlak, dapat 

terlihat bahwa dalam pendidikan akhlak juga 

mengandung unsur teori pengetahuan tentang sikap-

sikap terpuji (knowing the good). Kemudian berlanjut 

pada feeling the good, agar seseorang dapat merasakan 
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dan mencintai kebaikan, dan setelah itu sampai pada 

tahap melakukan perbuatan tersebut (acting the good) 

yang kemudian akan menjadi suatu kebiasaan (habit). 

Al-Ghazali adalah seorang faqih dan seorang 

sufi sekaligus. Biasanya diantara kaum faqih dan kaum 

sufi ini terjadi “permusuhan”. Dalam masalah ibadah, 

yang dipentingkan para fuqaha adalah hal-hal 

lahiriyah, yang sifatnya tampak. Salat, misalnya, 

fuqaha mendefinikasikannya sebagai ucapan atau 

perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di 

akhiri dengan ucapan salam. Jadi (menurut definisi ini) 

kalau kita sudah berdiri, membaca fatihah, ruku‟, 

sujud, dan membaca salam, maka selesailah tugas kita 

sebagai seorang muslim.  

Orang-orang sufi menyatakan, salat tidak hanya 

seperti itu. Salat haruslah menciptakan hati yang 

bersih, jiwa yang bening. Dengannya, orang tidak 
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boleh menjadi sombong, tidak boleh takabur lagi. Ia 

harus bersikap baik hati terhadap manusia, dan 

mempunyai akhlak yang sedemikian rupa sehingga dia 

benar-benar menjadikan salatnya itu mencegah 

perbuatan keji dan mungkar. Betapa banyaknya kita 

menyasikan orang-orang yang salat tetapi salatnya 

tidak mencerminkan ayat: “ Ina salata tanha „ani fahsa 

wa al mungkar”.apa sebabnya? Karena, kita lebih 

banyak mengacu pada definisi salat menurut kaum 

fuqaha orang-orang fuqaha mengecam orang-orang 

sufi, karena katanya orang-orang sufi itu tidak 

memperhatikan dunia, bahkan lari dari dunia. 

Dalam pembelajaran akhlak perlu adanya 

metode yang digunakan dalam penyampaian 

pembelajarannya. Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, metode diartikan dengan cara yang teratur 

dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu 
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maksud. Adapun metode pendidikan akhlak yang 

dapat membentuk akhlak seseorang menjadi lebih baik 

adalah melalui salat.  

Salah satu gerakan salat dalam pendidikan 

akhlak yaitu berdiri. Menurut Al-Gazali, berdiri yang 

baik yaitu tidak merapatkan kedua kaki dan tidak 

terlalu melebarkannya. Kedua kaki hendaklah tegak 

lurus menghadap kiblat dan tenang. Apabila 

berdirinya telah lurus, demikian pula seluruh anggota 

tubuhnyalah telah tenang, sambil menghadap arah 

kiblat, hendaknya kita membaca surah an- Nash 

(surat:114) untuk membentengi diri dari gangguan 

setan. 

Selanjutnya, banyak sekali Imam Al-Ghazali 

menguraikan gerakan-gerakan zahir ini, seperti 

mengangkat kedua tangan pada saat takbir, cara 

bertakbiratul ikhram, membaca bacaan salat, ruku‟, 
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sujud, tasyahud, dan lain-lain dari gerakan zahir salat. 

Ini dapat dibaca dan praktekkan dari buku yang sudah 

diterjemahkan dengan judul rahasia-rahasia salat 

(kharisma halaman 34-43). 

Khusus masalah tasyahud setelah selesai 

tasyahud, salawat dan do‟a, selanjutnya mengucapkan 

Assalamu‟alaikum warohmatullah artinya “damai dan 

rahmat Allah atas kamu sekalian”. Dengan salam itu 

pula, ia meniatkan keluar dari salat, juga memberikan 

pemberian salam kepada siapa saja disebelah 

kanannya, dan sebelah kirinya, yakni para malaikat 

dan kaum muslimin. 

Itulah salat menurut imam Al-Ghazali dalam 

kitabnya yang berhubungan dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan salat. mungkin sebagaian ada 

yang tidak setuju dengan beliau, tetapi saya kira tidak 

apa-apa. Banyak mereka yang melakukan gerakan-



158 

 

gerakan zahir salat tidak seperti yang di uraikan oleh 

Imam Al-Ghazali. Kita tidak boleh menyalahkannya, 

karena mungkin mereka punya dalil. Mungkin 

dalilnya begitu, atau gurunya mengajarkan begitu, 

sebab saya katakan tadi, rincian salat ini kelihatannya 

di zaman Rasullulah tidak tercatat. Masing-masing 

sahabat meriwayatkan cara salat Rasullulah berlaian 

dengan sahabat yang lain, kemudian masing-masing 

guru mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu 

yang di anggapnya sebagai gerakan yang paling baik 

atau paling sempurna. Jadi, Al-Ghazali pun seperti itu, 

belajar dari gurunya seperti itu. Karena itu, pula dia 

mengajurkan kepada murid-muridnya agar melakukan 

seperti itu.  

Itulah uraian singkat tentang gerakan zahir. 

Para Fuqaha hanya menetukan itu saja. Dengan 

gerakan-gerakan itu, salat sudah sah. Menurut kaum 
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sufi, ada yang lebih penting dari itu, yaitu gerakan 

batin. Menurut mereka, anak kecilpun dapat 

melakukan hal itu (gerakan-gerakan lahir).  

Bagian terpenting dalam rangkaian yang 

terkait dengan salat adalah pelaksanaan salat itu 

sendiri. Karena salat di awali dengan takbiratul ihram 

dan di akhiri dengan salam maka kekhusyuan itu harus 

mulai terfokus dari mulai berdiri hendak takbiratul 

ihram sampai di akhiri dengan salam. 

Salat di awali dengan tubuh tegak (bagi yang 

mampu), meluruskan wajah dan anggota tubuh ke arah 

kiblat; juga meluruskan niat dan hati kita. Berpaling 

dari aktifitas di luar salat. wajah tertunduk dengan 

pandangan mata ke satu arah, menghindari tengokan 

yang akan merusak konsentrasi ibadah.  
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Ketika berdiri, yakini pula bahwa tidak ada 

satu detikpun langkah dan sikap yang lepas dari 

pengawasan dan penguasaan-Nya. Yakini pula tentang 

ke-Maha Besaran dan ke-Maha Tinggian-Nya. 

Perasaan seperti itu akan melahirkan kesadarn bahwa 

Dia tengah mengawasi kita. Perasaan khauf (rasa 

khawatir) tentang sikap yang dilakukan itu tidak 

maksimal akan memotifasi diri kita untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas ibadahnya dengna berusaha 

menghadirkan ruhnya. 

Nabi bersabda, “salatlah kalian dengan rasa 

hormat dan rasa takut.” (Hadits). Karena salat adalah 

do‟a, seyogyanya salat di lakukan seolah-olah kita 

sedang meminta kepada-Nya. Allah 

berfirman,”berdoalah kepada tuhan kalian dengan 

rendah hati dan rasa takut (suara lembut). 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
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yang melampaui batas” (Q.S. Al-A‟raf [7].255). 

dalam ayat lain disebutkan,” dan sebutlah nama 

tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan 

rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu 

pagi dan di waktu petang, dan jangnlah kamu 

termasuk orang-orang yang lalai”. (Q.S. Al-A‟raf 

[7]:205). 

Kita awali salat dengan takbiratul ihram yaitu 

melafadkan “Allahu Akbar”. Lafad itu mudah-

mudahan bukan hanya terucap di lisan, tetapi juga 

tertancap dalam hati sehingga tidak didustakan dalam 

hati. Apabila kita meyakini bahwa masih ada kekuatan 

yang lebih besar dari Allah, maka secara tidak 

langsung kita telah mendustakan-Nya. Mayakini 

kebesaran selain Allah atau ada kecenderungan 

kepada selain-Nya adalah musrik. Allah berfirman, 

“dan diantara manusia ada orang-orang yang 
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menyembah tandingan-tandingan selain Allah; 

mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai 

selain Allah. Adapun orang-orang yang beriman 

sangat cinta kepada Allah (dari pada yang lainnya)”. 

(Q.S. Al-Baqarah[2]:165) 

Setelah takbiratul ihram, dilanjutkan dengan 

do‟a iftitah. Sama dengan takbiratu ihram, do‟a 

iftitahpun harus dicermati maknanya, sebab setiap 

ungkapan mempunyai konsekuensi. Tekatkan itu 

semua untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Maka dari itu salat harus dilakukan secara 

khusyu‟ agar akhlakul karimah juga menyertai dalam 

diri kita. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tazkiyatun nafs  adalah pembersihan atau 

penyucian sifat sifat buruk manusia dari berbagai 

perangai yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Hal 

ini tidak bisa dilakukan secara instant atau langsung, 

akan tetapi secara bertahap dan perlu perjuangan untuk 

mengalahkan nafsu yang seringkali menggoda manusia. 

Tujuan dari tazkiyatun nafs yaitu menjumpai Allah di 

surga disertai mendapat kerajaan yang besar dan 

kenikmatan yang abadi. Setelah adanya makrifatullah 

dalam hati manusia, seseorang akan mencari cara untuk 

dekat dengan Allah, dan kemudian akan semakin 

mencintai Allah. Al-Ghazali mengajarkan manusia 

untuk  dapat  meninggalkan  penyakit  jiwa  dan  
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menghiasai  jiwa  dengan sarana  penyucian  jiwa.  

Kotoran-kotoran  jiwa  yang  melekat  pada  diri 

manusia ialah syahwat perut dan kemaluan; bencana 

lisan; marah, dengki dan iri hati; mencintai dunia; 

cinta harta dan kikir; cinta kedudukan dan riya‟; 

takabur (sombong) dan ujub (besar diri). Sifat-sifat 

tersebut selalu ada didalam jiwa manusia. Apabila 

manusia tidak dapat mengontrol sifat-sifat tersebut, 

maka dengan mudah akan terjerumus ke dalam dosa 

dan maksiat. Sarana-sarana yang dapat membersihkan 

kotoran jiwa adalah tauhid; shalat; puasa;   zakat   dan   

infaq;   zuhud;   tobat;   muraqabah,   muhasabah   dan 

mujahadah;  tafakur;  mengingat  mati;  tilawah  

Qur‟an; dzikrullah.  Itulah sedikit cara untuk 

membentengi diri dari kotoran-kotoran yang melekat 

pada jiwa. Apabila terealisasikan maka setiap manusia 

akan memiliki akhlakul karimah. 
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Implikasi pemikiran Imam al-Ghazali tentang 

metode tazkiyatun nafs melalui ibadah salat dengan 

pendidikan akhlak sampai saat ini tetap relevan secara 

teori, terbukti dengan banyaknya materi pendidikan 

yang masih menggunakan konsep beliau. Hanya saja 

berbeda dalam penyajian pemikiran dan kasus yang 

dihadapi. Seperti halnya Imam al-Ghazali dalam 

mendidik sesuai dengan zaman anak tersebut dan tidak 

bersifat yang mutlak. Dari ini pendidikan akhlak 

bersifat dinamis dan dapat diimplikasikan nilai-nilai 

dari konsep tazkiyatun nafs tersebut pada zaman 

kekinian dan masih relevan. Adapun perbedaannya 

adalah pendidikan akhlak saat ini hanya berfokus pada 

perbuatan manusia yang baik dan buruk. Ditambah lagi 

pengajaran yang dilakukan hanya mentransfer ilmu 

tanpa adanya pemaknaan atau hikmah atas apa yang 

dipelajari. Dengan adanya tazkiyatun nafs seseorang 



166 

 

akan mengetahui mana perbuatan baik dan buruk, yang 

kemudian menjadikannya berakhlakul  karimah  serta  

berhati  nurani,  karena  dalam  tazkiyatun  nafs selalu 

mengajarkan pada penekanan nafsu manusia yang 

seringkali berubah menjadi nafsu hewani, hal ini akan 

merusak manusia dan timbul perbuatan yang   keji   

serta   tidak   berperikemanusiaan.   Bukan   hanya   

mengetahui perbuatan baik-buruk saja akan tetapi 

dengan tazkiyatun nafs seorang hamba akan menjadi 

kembali fitrah lagi dan secara sadar ataupun tidak, dia 

akan melaksanakan perbuatan yang menjauhkannya dari 

maksiat. 

B. Saran-Saran 

Dari  hasil  kesimpulan  di  atas,  perlu  kiranya  

penulis  memberikan saran untuk dunia pendidikan baik 

bagi pendidik, peserta didik maupun tenaga pendidik. 

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini 
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adalah,  setiap  manusia  pasti  pernah  melakukan  

perbuatan  tercela,  entah dengan sadar maupun tidak. 

Untuk meminimalisir perbuatan tercela yang telah 

manusia perbuat, alangkah baiknya apabila setiap 

individu mulai berbenah diri, menata niat serta 

tujuan hidup, dan tidak lupa untuk mendorong hati 

dengan salat yang khusuk karena sesungguhnya salat itu 

menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. 

Dengan demikian metode tazkiyatun nafs akan 

terealisasikan, dan dapat membangun karakter bangsa 

yang berakhlakul karimah. 
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