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ABSTRAK 

 

Hariroh, Fuadatul. 2015. Nilai-nilai Tasawuf (Telaah Terhadap Tembang Dolanan Jawa Ilir-

ilir). Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I 
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Tembang dolanan Jawa Ilir-ilir memang diajarkan kepada anak-anak SD di 

Jawa. Namun anak-anak SD tak akan pernah mengerti makna tembang yang 

dinyanyikannya. Bahkan ketika Guru SD mengajarkan tembang tersebut, ya hanya 

sebatas tembang saja. Disisi lain dalam Islam, ajaran Islam dibagi menjadi dua aspek 

yaitu aspek batiniyah dan aspek lahiriyah. Akan tetapi banyak sekali orang yang lebih 

mementingkan aspek lahiriyahnya saja dan melupakan aspek batiniyahnya, seperti 

orang bekerja mencari nafkah akan tetapi ia lupa dengan kewajiban salat dan 

zakatnya.   

Dari masalah diatas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui nilai-nilai 

tasawuf yang terkandung didalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. Peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah makna tembang dolanan 

Ilir-ilir? (2) Apasaja nilai-nilai pendidikan tasawuf yang terkandung dalam tembang 

dolanan Jawa Ilir-ilir. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Library Researc). Sumber data 

primernya ada tiga, dua dari buku dan yang satu dari jurnal. Tiga buku tersebut yang 

pertama adalah buku yang berjudul Sunan Kalijaga Guru orang Jawa karya Muwawwar J 

Khaelani hal 181-195, buku yang kedua berjudul Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat karya 

Ahmad Chodjim hal 176-188 dan satu jurnal berjudul Teknik Stimulasi dalam Pendidikan 

Karakter anak Usia Dini Melalui Lirik Lagu dolanan karya Ana Rosmiati hal 77-78. Sedangkan 

untuk data skundernya mengambil dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan objek 

yang dibahas. Teknik analisis data menggunakan metode Conten Analisis. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, (1) makna tembang dolanan Ilir-ilir bait 

pertama adalah, sebagai seorang manusia harus sadar bahwa hidup didunia ini tidak hanya 

mengurus dan mencari harta dunia saja, untuk itu segeralah beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan dengan melakukan dzikir dan salat lima waktu, karena dzikir dan salat lima waktu 

adalah benih Iman dan Islam yang mana benih tersebut telah bersemi, maka peliharalah 

agar tetap tumbuh dan berkembang. Orang yang sadar senantiasa hidupnya akan bahagia 
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dan berbinar-binar wajahnya. Bait kedua, sebagai khalifah fil ‘ard hendaknya manusia 

memperbaiki dirinya dengan cara melakukan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, 

puasa dan haji. Walaupun melakukan itu semua sulit harus tetap dilakukan. Jika benar-

benar dilaksanakan dengan baik maka hati kita akan bersih. Bait ketiga, selain sebagai 

perumpamaan hati, pakaian melambangkan agama, agama akan rusak jika seorang manusia 

melakukan kemungkaran dan menjadikan agama tidak sempurna, maka dari itu perbaikilah 

karena kesemuanya itu untuk hidup kelak di akhirat. Bait keempat, selagi masih ada waktu 

dan kesempatan untuk bertaubat dan melaksanakan syariat maka laksanakanlah dan 

bergembiralah bagi yang telah bisa melaksanakannya. (2) Nilai-nilai tasawuf dalam tembang 

dolanan Jawa Ilir-ilir adalah iman, takwa, hati yang bersih, rida, syukur, sabar, tawakkal dan 

taubat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai 

Islam kepada pesertaa didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

pembimbingan pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi-potensinya, 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat.
1
 

Dalam Islam, ajaran Islam dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek eksoteris 

(lahiriah) dan aspek esoteris (batiniah). Tetapi pendidikan Islam selama ini lebih 

menekankan aspek eksoteris dari pada aspek esoteris. Hal itu misalnya terlihat 

dalam pengajaran ibadah di madrasah. Dalam mengajarakan ibadah, seperti salat 

lebih banyak di tekankan pengetahuan tantang syarat, rukun dan hal-hal yang 

membatalkannya. Semua ini termasuk pada aspek eksoteris, sedang aspek 

eksoteris salat, yaitu makna salat kurang ditekankan. Padahal mengajarkan makna 

salat sangat penting untuk membentuk pribadi yang lebih baik.
2
 

Begitu pula dalam mengerjakan tauhid lebih banyak dikemukakan argumen 

tentang adanya tuhan, dan kurang di ajarkan tentang makna kehadiran tuhan dalam 

kehidupan manusia. Makna kehadiran Tuhan merupakan aspek esoteris. Aspek 

                                                           
1
Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, Cet II (Jakrta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 

27-28. 
2
Sudirman Teba, Tasawuf Positif (Jakarta: Perdana Media, 2003), 173. 
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esoteris dalam dalam Islam disebut tasawuf.
3
 Tasawuf adalah salah satu cabang 

ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual dari Islam. Spiritualitas 

ini dapat mengmbil bentuk yang beraneka di dalamnya. Dalam kaitannya dengan 

manusia, tasawuf lebih menekankan aspek rohaninya ketimbang aspek rohaninya, 

dalam kaitannya dengan kehidupan, ia lebih menekankan kehidupan akhirat 

ketimbang kehidupan dunia yang fanā‟, sedangkan dalam kaitannya dengan 

pemahaman keagamaan, ia lebih menekankan aspek esoterik ketimbang eksoterik, 

lebih menekankan penafsiran batini ketimbang penafsiran lahiriah.
4
 

Menurut Muhammad Ali al-Qassab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul 

pada waktu mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang 

mulia pula.
5
 Tasawuf merupakan tujuan sementara akhlak. Karena tujuan akhirnya 

adalah kesejahreraan dunia dan kebahagiaan akhirat (al-Sa‟ādah) menurut Ulama 

Tasawuf Sunni, atau menjadi manusia ideal (al-Insānul Kāmil) menurut Ulama 

Tasawuf Falsafi.
6
 

Islam masuk ke Pulau Jawa, tidak terlepas dari konteks masuknya Islam di 

Nusantara. Orang banyak menyebut Pulau Jawa adalah pulaunya “Wali Songo” 

(Wali yang sembilan), karena Islam tersebar di Pulau Jawa tidak lepas dari 

                                                           
3
Ibid. 

4
Mulyadhi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf (Jakarta: PT Gelora Aksara Prtama), 2. 

5
 Muhammad Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), 15. 
6
 Mahjuddin, Kuliah Akhlak Tasawuf  (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 158. 
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kegigihan perjuangan para wali,
7
 dengan menggunakan pendekatan mistik, yang 

didalamnya diisi ajaran tasawuf. 

Para Wali Songo sangat ahli dalam menentukan taktik dan strategi, ketika 

mula-mula menyebarkan dakwahnya. Sehingga pendekatan mistik (Tasawuf) yang 

dipilihnya untuk mengislamkan masyarakat di Pulau Jawa, karena diketahuinya 

bahwa penduduk Pulau tersebut dilatarbelakangi oleh kepercayaan agama Hindu 

dan Budha, yang inti ajarannya adalah kehidupan mistik. Dan memang 

kenyataannya demikian, akhirnya ketika para wali memperkenalkan ajaran Islam 

padanya, maka orang-orang Hindu dan Budha banyak tertarik untuk menganutnya. 

Meskipun ketika itu, mereka mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang masih 

sering dicampurbaurkan dengan ajaran yang pernah dianut sebelumnya.
8
 

Salah satu wali yang terkenal dengan pendekatan mistik (Tasawuf) dengan 

unsur “Kejawen” adalah Sunan Kalijaga. Pemikiran kesufian yang ditampilkan 

Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud. Pemikiran zuhudnya bermula dari 

upaya membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Orang 

harus bekerja apa saja asalkan layak bagi martabat manusia. Bekerja untuk 

memperoleh makanan yang halal dan pantas untuk diri dan keluarganya. Manusia 

berusaha keras untuk memperoleh kekayaan, tetapi tetap diingatkan agar tidak 

hidup mewah dan royal terhadap harta. Harta kekayaan yang dimiliki 

                                                           
7
 M. Solihin, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2005), 115. 
8
 Mahjuddin, Kuliah Akhlak Tasawuf, 94-95. 
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sesungguhnya untuk menunaikan kewajiban zakat, haji, sosial, dan ibadah 

lainnya.
9
 

Tembang dolanan Ilir-ilir biasanya didendangkan oleh anak anak Jawa yang 

sedang bermain bersama-sama tatkala bulan purnama. Tembang dolanan Jawa Ilir-

ilir memang diajarkan kepada anak-anak SD di Jawa. Namun anak-anak SD tak 

akan pernah mengerti makna tambang yang dinyanyikannya. Bahkan ketika Guru 

SD mengajarkan tembang tersebut, ya hanya sebatas tembang. Seperti anak-anak 

muda yang lagi kegilaan terhadap lagu-lagu Barat, mereka tak pernah memikirkan 

makna yang terkandung didalam syair lagu yang dinyanyikannya. Bahasanyapun 

tak mereka mengerti apalagi maknanya. 

Bagi orang dewasa pun tembang tadi dinyanyikan sebagai tembang kenangan. 

Tak lebih dari itu. Dan, hanya orang-orang tertentu yang tertarik memahami 

maknanya. Mengapa? Karena tembang dolanan Jawa Ilir-ilir merupakan ajakan 

hidup bermakrifat. Ajakan untuk menjalani kehidupan batin yang lebih dalam. 

Jadi, bukan hanya mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam, seperti yang 

dipahami oleh banyak Orang Jawa yang beragama Islm. Justru tembang ini 

ditujukan pada orang yang beragama Islam, terutam para nara praja (pejabat 

pemerintah seperti adipati, tumenggung dan demang) yang baru memeluk Islam.
10

 

Pada bait ketiga dari tembang Ilir-ilir yang berbunyi: Dodotiro-dodotiro 

kumitir bedhah ing pinggir Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore,salah 

                                                           
9
 M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indnesia  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 84. 

10
 Ahmad Chodjim, Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat (Jakarta: PT Serambi Ilmu semesta, 

2013), 176-177. 
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satu dari tembang Ilir-ilir tersebut menyiratkan makna bahwa selain sebagai 

perumpamaan hati, pakaian melambangkan kepercayaan (agama) kepada tuhan. 

Pandangan Sunan Kalijaga tersebut sejalan dengan pendapat Sri Susuhunan 

Mangkunegara IV yang tertuang dalam Kitab Wulangreh, dimana beliau 

mengatakan bahwa Agama ageming aji (agama merupakan pakaian yang harus 

dirawat). Dengan demikian pakaian yang robek itu haus dijahid atau disulam agar 

kembali utuh. Hal ini mengandung makna bahwa kepercayaan (iman, agama) 

harus tetap utuh, hendaklah harus selalu dijaga agar jangan sampai rusak dan 

bahkan berakhir hancur berantakan.
11

 

Demikian halnya dengan kepercayaan kita yang telah rusak (karena dosa-dosa 

yang telah kita lakukan) hendaknya diperbaiki dengan jalan bertobat dan 

melakukan rukun Islam sebaik-baiknya. Sudah barang tentu setelah bertobat kita 

tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Maka agar kita ingat ke jalan 

Allah dengan benar, kita harus mengingatnya dengan jalan salat dan dzikir setiap 

hari. Hal itu sangat penting untuk hidup kita kelak di Akhirat. Untuk bekal nanti 

bila sudah mati.
12

 

Bila direnungkan lagi secara mendalam apa yang tersirat dari suratan tembang 

Ilir-ilir tersebut secara globalnya adalah sebagai berikut: Bait pertama , mulai 

bangkitnya Iman Islam. Bait kedua, merupakan perintah untuk melaksanakan 

                                                           
11

 Munawwar J. Khaelani, Sunan Kalijaga Guru Orang Jawa  (Yogyakarta: Araska, 2014), 

188-189. 
12

Ana Rosmiati, Teknik Stimulasi dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Lirik 

Lagu Dolanan, Dalam Jurnal Resital Vol. 15 No1, Juni 2014, 77. 
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kelima Rukun Islam. Bait ketiga, bertobat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 

pernah dilakukan, kesemuanya buat bekal kelak bila mati. Dan bait keempat punya 

arti yang menyimpulkan “mumpung” ada kesempatan baik.13
 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali, membahas, dan mendalami 

lebih jauh tentang tembang dolanan Jawa Ilir-ilir sebagai judul penulisan skripsi. 

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahan 

tersebut dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “NILAI-NILAI 

PENDIDIKAN TASAWUF (TELAAH TERHADAP TEMBANG DOLANAN 

JAWA ILIR-ILIR ) “. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah makna tembang dolanan Jawa Ilir-ilir ? 

2. Apa saja nilai-nilai pendidikan tasawuf yang terkandung dalam tembang 

dolanan Jawa Ilir-ilir ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh 

peneliti adalah: 

1. Untuk mengetahui makna tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan tasawuf apa 

saja yang terkandung dalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. 

                                                           
13

Ibid. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangan 

informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk menggali dan meneliti 

secara mendalam lagi tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

tembang dolanan Jawa Ilir-ilir khususnya dalam aspek Tasawuf. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi para pelaku pendidikan, memperdalam pengetahuan tentang  

pendidikan Tasawuf yang berada dalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. 

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang  

pendididkan Tasawuf yang berada dalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis. Melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan 

yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, 

seorang tidak akan memahami suatu peristiwa keluar dari konteks historinya. 

Sehingga seseorang yang ingin memahami tembang dolanan Jawa Ilir-ilir 
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secara benar maka dia harus mengetahui makna yang terkandung didalamnya 

agar dapat  mengetahui hikmah yang terkandung dalam bait temabng Ilir-ilir.
14

 

Sedangkan jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan 

Library research,
15

 yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku 

atau sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan. Maksudnya 

data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku yang relevan 

dengan pembahasan Tembang Dolanan Ilir-ilir. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini barasal dari berbagai 

literatur kepustakaan yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas pada 

penelitian tentang Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf (Telaah dalam Tembang 

Dolananan Ilir-ilir) sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian untuk mengungkap dan menganalisis penelitian tersebut. Adapun 

data primer yang penulis gunakan ada tiga, dua dari buku dan satu dari 

jurnal, buku yang pertama berjudul Sunan Kalijaga Guru Orang Jawa karya 

Munawar J. Khaelany. Buku yang kedua berjudul Sunan Kalijaga Mistik 

dan Makrifat karya Ahmad Chodjim. Dan satu jurnal berjudul Teknik 

                                                           
14

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1998), 48. 
15

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 23. 
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Stimulasi dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Lirik Lagu 

Dolanan karya Ana Rosmiati. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan bahan atau rujukan yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang 

mempunyai relevansi dengan objek yang dibahas pada penelitian kali ini. 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Anggota IKPAI, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf, Cet II, Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1995. 

2) Abdullah bin Alawy al-Haddad al-Husaini, Sentuhan-Setuhan Sufistik 

Penuntun Jalan Akhirat, Bandung: Pustaka Setia, 1999. 

3) Hasyim Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002. 

4) Joko Suharto bin Matsnawi, Menuju Kemenangan Jiwa , Jakarta: Riena 

Cipta, 2007. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library 

Research).
16

 Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah teknik dokumen, yaitu mengumpulkan dan 

menghimpun bahan-bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang koheren 

dengan objek pembahasan yang dimaksud. Kemudian dokumen tersebut 

                                                           
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1996), 234. 



12 

 

 

dianalisis sehingga terbentuk satu hasil kajian yang sistematis dan padu. Untuk 

memperoleh data-data terkait nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam tembang 

dolanan Ilir-ilir, maka langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengumpulkan data dari 3 buku, 2 buku dan satu jurnal. Buku yang 

pertama berjudul Sunan Kalijaga Guru Orang Jawa  karya Munawwar J 

Khaelany, buku kedua berjudul Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat karya 

Ahmad Chodjim dan satu jurnal yang berjudul Teknik Stimulasi Dalam 

Pendidikan Karekter Terhadap Anak Usia Dini Melalui Lirik Lagu Dolanan 

karya Ana Rosmiati. Setelah data-data yang dikumpulkan terakumulasi, akan 

dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut:
17

 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapannya, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu 

dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data yang diperoleh dari tembang Ilir-

ilir  dipilih sesuai dengan tema dalam bahasan, kemudian dipilah-pilah atau 

diperiksa untuk menjawab masalah penelitian. 

b. Organizing, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah ada. Dalam tahap ini data-data dianalisi dan dikatagorikan dalam 

sub-sub tema yang telah ditentukan, yaitu nilai-nilai tasawuf yang meliputi 

tasawuf, ruang lingkup tasawuf dan nilai-nilai dalam tasawuf yang 

                                                           
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), 206. 
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didalamnya terdapat iman, takwa, bersih hati, syukur, sabar, rida, tawakal 

dan taubat. 

c. Menemukan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data yang meliputi kaidah-kaidah, teori dan metode yang 

telah ditemukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah. Dalam tahap ini data sudah diperoleh 

kemudian dianalisis sesuai dengan tema yang diteliti, yaitu data tentang 

Nilai-nilai pendidikan Tasawuf yang berada dalam tembang dolanan Jawa 

Ilir-ilir yang berkaitan dengan tasawuf.
18

 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode Conten Analisis,
19

 Dalam hal ini, peneliti 

menganalisa pendapat para ahli dalam menafsirkan tembang dolanan Ilir-ilir, 

kemudian pendapatnya dihubungkan dengan teori tasawuf dari buku-buku 

penunjang.  

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini dalam sistematika pembahasannya mencangkup bab-bab yang 

membahas masalah-masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk 

lebil lengkapnya mulai dari bagian awal hingga bagian akhir dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

                                                           
18

 Ibid.  
19

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 

49. 
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Bab pertama adalah pendahuluan, berfungsi memberi gambaran umum 

tentang keseluruhan isi skripsi berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan kajian teori berfungsi mendiskripsikan tentang nilai 

nilai pendidikan tasawuf. Bab ini membahas tentang pengertian nilai, pengertian 

pendidikan, pengertian tasawuf, pendidikan tasawuf, dasar-dasar tasawuf, tujuan 

tasawuf, macam-macam tasawuf, dan Nilai-nilai pendidikan tasawuf. 

Bab ketiga adalah kajian tentang tembang dolanan Ilir-ilir yang merupakan 

diskripsi data meliputi pengertian tembang/lagu dolanan Jawa Ilir-ilir, lirik lagu 

dolanan sebagai karya sastra, pesan yang terkandung dalam tembang dolanan Jawa 

Ilir-ilir, hikmah yang dapat dipetik dari tembang dolanan Jawa Ilir-ilir, dan makna 

tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. 

Bab keempat adalah analisis Nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam tembang 

dolanan Jawa Ilir-ilir.  

Bab kelima penutup, yang berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari dari pembahasan skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf 

1. Nilai 

Kajian tentang nilai (value) dalam filsafat moral dapat disebut 

sebagaiman kajian yang amat penting. Hal ini tidak saja posisinya sebagai 

problem awal daam kajin ini, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai kajian yang 

menyentuh persoalan substansi dalam etika atau filsafat moral. Kajian dalam 

persoalan ini biasanya mempertanyakan apakah yang baik dan tidak baik, 

atau bagaimana seseorang mesti berbuat baik serta tujuan yang bernilai.
20

 

Nilai itu sendiri didefinisikan antara lain dengan standard atau ukuran 

(normal) yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu.
21

 Nilai adalah 

harga. Sesuatu yang bernilai tinggi karena barang itu “harganya‟ tinggi 

bernilai berarti berharga. Jelas, segala sesuatu tentu bernilai, karena segala 

sesutu berharga, hanya saja ada yang harganya rendah dan ada yang 

harganya tinggi.
22

 

Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini 

sebagai suati identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola 

                                                           
20

 Amril, Etika Islam, Cet I (Jakarta: LSFK2P, 2002), 212-213. 
21

 Abd Haris, Etika Hamka  (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2010), 30. 
22

 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, Cet III  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

50. 
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pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun prilaku. Oleh karena itu sistem 

nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari 

keadaan objektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan 

umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah yang 

pada gilirannya merupakan sentimen (perasaan umum), kejadian umum, 

identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum.
23

 

2. Pendidikan 

Islilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“pedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini 

kemudian di terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan “education” yang 

berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.
24

 Dengan kata 

kerja “rabba”. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah  “ta‟lἶm” 

dengan kata kerjanya “‟allama”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa 

Arabnya adaalah “Tarbiyah Islāmiyah”.25
 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam 

secara keseluruhan. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari 

tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu beribadah hanya kepada-Nya. Inilah 

                                                           
23

 Abu Ahmadi dan Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan 

Tinggi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 202. 
24

Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan 

Pemikiran Para Tokohya (Surabaya: PT BinaIlmu, 2008), 83. 
25

Zakiyah Daradjat, IlmuPendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 25. 
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yang dimaksud tujuan akhir pendidikan Islam.
26

Dalam pembahasannya, 

Tarbiyah Islamiyah terdiri dari beberapa aspek, yaitu: tarbiyah jismiyah, 

tarbiyah rūhiyah, tarbiyah „aqliyah, dan tarbiyah khuluqiyah.
27

 

Pendidikan jasmani (Tarbiyah Jismiyah) merupakan usaha untuk 

menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani dengan baik, sehingga 

mampu melaksanakan berbagai kegiatan dan beban tanggung jawab yang 

dihadapinya dalam kehidupan individu dan sosial. Di samping itu, juga 

mampu (kebal) dalam menghadapi berbagai penyakit yang 

mengancam.
28

Dikaitkan dengan pendidikan, pendidikan jasmani pada 

intinya merupakan proses mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban 

tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Hal ini berpijak pada 

pendapat Imam al-Nawāwī yang menafsirkan al-Qawy sebagai kekuatan 

iman yang ditopang oleh kekuatan fisik.
29

 

Istilah jasad disepadankan dengan kata jism dan jasmani. Jika 

ditelusuri pandanga al-Qur‟an mengenai potensi jasad manusia, dapat dicari 

melalui kata al-Jism. Berdasarkan penelitian Abdul Fattah Jalal, mata al-

Jism dalam al-Qur‟an hanya ditemukan sebanyak dua kali. Pertama , dengan 

sighat mufrad (singular), yaitu ketika membicarakan tentang Thalut. Kedua, 

                                                           
26

Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

Press), 37. 
27

 Ibid. 
28

Ibid., 40. 

 
29

 Rudi Ahmad Suryadi, “Hadist: Sumber Pemikiran Tujuan Pendidikan” dalam Jurnal 

Pendidikan Islam-Ta‟lim Vol. 9 No.2- 2011, 175. 
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dengan sighat jama‟ (plural), yaitu ketika membicarakan tentang orang-

orang munafik.
30

 

Dikaitkan dengan tujuan pendidikan, pendidikan jasmani pada 

intinya merupakan proses mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban 

tugas khalifah di bumi, melalui keterampilan fisik. Hal ini berpijak pada 

pendapat Imam al-Nawāwī yang menafsirkan al-Qawy sebagai kekuatan 

iman yang ditopang oleh kekuatan fisik (QS. al-Baqarah: 247, QS. al-Anfal: 

60).
31

 

Berkaitan dengan pendidikaan jasmani ini, terdapat beberapa hadis 

nabi yang mengisyaratkan bahwa Islam memperhatikan pendidikan jasmani, 

diantaranya sebagai berikut:
32

 

Secara singkat, tujuan pendidikan jasmani, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Menumbuhkan perkembangan jasmani yang ditunjang oleh pemberian 

nutrisi yang baik. 

b. Mendorong manusia untuk tetap menjaga kebersihan jasmani. 

c. Mendorong manusia untuk tetap melakukan olahraga serta 

mengembangkan fungsi-fungsi anatomi tubuh sehingga menjadi sehat.  

d. Memberikan relaksasi pada tubuh (jasmani) setelah kondisi lemah dan 

capai, untuk melakukan aktivitas lainya.  

                                                           
30

 Ibid 
31

 Ibid. 
32

Ibid.,176. 
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e. Mendorong pentingnya menjaga kesehatan.  

f. Menimbulkan pemahaman mengenai pentingnya metode medis dan 

kesehatan untuk menjaga berbgai penyakit  yang menimpa manusia.  

g. Menguatkan pontesi kekuatan badan untuk melakukan aktivitas yang 

disyariatkan oleh Allah Swt. untuk menjalankan tha‟at dan ibadah.33
 

Tarbiyah rūḥiyah adalah menanamkan dan menguatkan potensi ruh 

yang ada pada seseorang, menanamkan keimanan pada diri seseorang, 

mengarahkan instink pada kebenaran, dan mengarahkan jalan kehidupan 

berdasarkan pada esensi potensi ruhani manusia yang disandarkan pada 

keimanan kepada Allah Swt. Secara singkat,tujuan pendidikan rūḥiyyah 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Menanamkan aqidah dan keamanan pada diri seseorang bahwa hanya 

Allah-lah yang wajib disembah 

b. Mengarahkan individu unuk bertahid baik dalam ubudiyyah maupun 

ibadah sehingga ia mengarahkan hatinya hanya pada Allah. 

c. Menumbuhkan keimanan pada malaikat, kitab Allah, rasul Allah, hari 

kiamat, qadha dan qadar, daam diri individu setelah beriman kepada 

Allah serta mentauhidkan-Nya. 

d. Menyucikan ruh mu‟min membersihkan diri dari kecenderungan negatif 

dengan cara beriman secara sempurna.
34

 

                                                           
33

Ibid.  
34

 Ibid., 177. 
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e. Menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Saw sebagai seorang yang 

telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nyadan mengikuti 

sunnahnya. 

f. Mendorong individu untuk meraih kesempurnaan dan nilai akhlak yang 

hibur serta menanamkannya pada dirinya 

g. Melindungi seseorang dari kecenderungan syahwat dan kesenangan 

material, dengan peneguhan iman yang kuat
35

 

Pendidikan intelektual (Tarbiyah „Aqliyah) adalah peningkatan 

pemikiran akal dan latihan secara teraturuntuk berpikir benar. Pendidikan 

intelektual akan mampu memperbaiki pemikiran tentang ragam pengaruh 

dan realita secara tepat dan benar. Hal ini akan menghasilkan keputusan atas 

segala sesuatu yang dipikirkan menjadi tepat dan benar.
36

 

Tujuan pendidikan „aqliyah diantaranya adalah: 

a. Membantu murid untuk melakukan pemahaman awal mengenai ilmu. 

b. Membuka potensi dan daya aql murid serta mengembnagkannya sampai 

pada tingkat yang dianggap matang dan sempurna dengan cara 

memperbagus teknik pembelajaran dan lingkungan yang 

mempengaruhinya. 

c. Memelihara komprehennsifitas dan kesempurnaan potensi dan daya aql. 

                                                           
35

 Ibid. 
36

Basuki dan Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 40. 
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d. Membantu murid untuk menumbuhkan dan menambah hasil ilmu dengan 

berbagai aspek pelajaran. 

e. Mengarahkan kecerdasan murid untuk dikembangkan secara positif 

seperti membebaskan mereka taklid buta. 

f. Menimbulkan inovasi baru, mengantarkan murid untuk kreatif. 

Tarbiyah khuluqiyyah secara sederhana memiliki tujuan untuk 

memperbaiki perilaku siswa serta menanamkan secara mendalam agar 

dorongan memiliki perilaku yang baik tetap tertancap pada dirinya.
37

 

Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus 

disuritauladani oleh guru pada anak didik. Tujuan utama dari penddikan 

Islam adalah membentuk akhlak dan budi pekerti yang sanggup 

menghasilkan orang-orang bermoral, laki-laki mauun perempuan, jiwa 

bersih, cita-cita yang benar, dan akhlak-akhlak yang tinggi.
38

 

Tujuan pendidikan akhlak, yauitu: 

a. Memperbaiki hubungan akhlak antara individu dengan Allah dengan cara 

beristiqamah. 

b. Mewujudkan akhlak baik yang tertanam dalam hatinya, mengarahkan 

individu dalam perilaku baik. 

c. Memperbaiki dan membimbing perilaku manusia serta menjadikan akhlak 

sebagai nilai luhur yang ia pelihara. 

                                                           
37Suryadi, “Hadist: Sumber pemikiran tujuan Pendidikan”, 181. 
38

Basuki dan Ulum, PengantarIlmu Pendidikan Islam, 40. 
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d. Memperbaiki jiwa manusia dan menjaga harga dirinya, serta memelihara 

diri dari godaan syahwati 

e. Menanamkan akhlak mulia,sifat terpuji, etika yang utama, dan 

menanamkannya pada diri individu. 

f. Mendorong seseorang untuk memperbaiki tanggung jawab pribadi dan 

sosial yang lebih baik. 

g. Membentuk masyrakat yang utama, yaitu masyarakat yang melakukan 

amar ma‟ruf nahi munkar, membentuk sebuah persepsi yang bagus bahwa 

meraka ibarat satu badan, jika salah satu badan sakit, maka merasa 

sakitlah anggota badan lainnya.
39

 

3. Tasawuf 

a. Pengertian Tasawuf 

Dalam mengajuakn teori tentang pengertian tasawuf, baik secara 

etimologi maupun secara istilah, para ahli berbeda pendapat. Secara 

etimologi, penegrtian tasawuf terdiri atas berberapa macam pengertian 

berikut.
40

 

Pertama , tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahl 

al-ṣuffah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang 

                                                           
39

 Ibid. 
40

Muhammad Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 
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hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid, mereka mengabdikan 

hidupnya untuk beribadah kepada Allah.
41

 

Kedua , istilah tasawuf berasal dari kata ṣafā. Kata ṣafā ini 

berbentuk  fi‟il mabni majhūl sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf 

yā‟ nisbah, yang berarti nama bagi orang-orang yang “bersih” atau “suci”. 

Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan 

Tuhannya.
42

 

Ketiga, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf ini berasal dari 

kata ṣaf. Makna ṣaf ini dinisbatkan kepada orang-orang yang ketika salat 

selau berada di ṣaf yang paling depan. 

Keempat, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf dinisbahkan 

kepada orangorang dari Bani Sufah.
43

 

Kelima , tasawuf ada yang menisbahkannya dengan kata istilah 

bahasa Grek atau Yunani, yakni sūfἶ, istilah ini disamakan dengan kata 

“hikmah”, yang berarti bijaksana. Orang yang berpendapat seperti ini 

adalah Mirkas, kemudian diikuti oleh Jurji Zaidan, dalam kitabnya Adāb 

al-Lughah al-„Arābiyyah. 

Keenam, ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata 

shuwāfanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu, yang 
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Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung Pustaka Setia, 2010), 143. 
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banyak sekali tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Dan pakaian kaum 

sufi itu berbulu-bulu seperti buah itu pula, dalam kesederhanaannya.
44

 

Ketujuh, tasawuf berasal dari kata ṣūf yang berarti bulu domba atau 

wol.
45

 

Dari ketujuh tema tersebut, yang banyak diakui kedekatannya 

dengan makna tasawuf yang dipahami sekarang ini adalah terma yang 

ketujuh, yaitu ṣūf. Diantara mereka yang lebih cenderung mengakui terma 

ketujuh ini antara lain, al-Kalabadzi, al-Syukhrawardi, al-Qusyairi, dan 

lainnya, walaupun dalam kenyatannya tidak setiap kaum sufi memakai 

pakaian wol.
46

 

Pengertian tasawuf secara istilah telah banya diformulasikan pula 

oleh para ahli yang satu dengan yang lainya berbeda, sesuai dengan 

seleranya masing-masing. Menurut Zakaria al-Anshari, “Tasawuf adalah 

ilmu yang dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi 

pekerti serta pembangunan lahir dan batin, untuk memperoleh 

kebahagiaan yang abadi”.47
 

Ahmad Faruk berkata, “Tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk 

memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata. Fikih 

adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki amal, memelihara aturan, 

                                                           
44
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Anwar, Akhlak Tasawuf, 144. 
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47Syaikh „Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 5. 
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dan menampakkan hikmah dari semua hukum. Sedangkan ilmu tauhid 

adalah ilmu yang bertujuan untuk menunjukkan dalil-dalil dan menghiasi 

iman dengan keyakinan, sebagaimana ilmu kedokteran untuk memelihara 

badan dan nahwu untuk memelihara lisan.” 

Imam Junaidi berkata, “Taswuf adalah berakhlak luhur dan 

meninggalkan semua akhlak yang tercela.”48
 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, terutama pengertian 

yang diungkapkan al-Junaidi, kita dapat meringkas pengertian tasawuf 

sebagai berikut: ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha 

membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan 

kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar 

manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat 

Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan-Nya.
49

 

b. Dasar-dasar Tasawuf 

Dasar dasar  tasawuf ada dua, yang akan dijelaskan dibawah ini: 

1) Dasar al-Qur‟an 

Al-Quran dan al-sunah adalah nash. Setiap muslim kapan dan 

dimanapun dibebani tanggung jawab untuk memahami dan 

melaksanakan kandungannya dalam bentuk amalan yang nyata. 

Pemahaman terhadap nash tanpa pengalaman akan menimbulkan 
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kesenjangan. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah 

menjawab “Al-Qur‟an”. Para sahabat terkenal banyak yang 

menghafalkan isi al-Qur‟an dan kemudian menyebarkannya kepada 

yang lain dengan disertai pengalaman atau penjawaan terhadap sisinya. 

Mereka berusaha menerapkan akhlak atau prilaku mereka dengan 

mencontoh akhlak Rasulullah, yakni akhlak al-Qur‟an.50
 

Dalam hal ini, tasawuf dalam pembentukannya adalah 

manifestasi akhlak atau keagamaan. Moral keagamaan ini banyak 

disinggung dalam al-Qur‟an dan al-Sunah. Dengan demikian, sumber 

pertama tasawuf adalah ajaran-ajaran islam, sebab tasawuf ditimba 

dari al-Qur‟an, al-Sunah, dan amalan-amalan serta ucapan para 

sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat tentu saja tidak keluar dari 

ruang lingkup al-Qur‟an dan al-Sunah. Dengan begitu, justru dus 

sumber utama tasawuf adalah al-Qur‟an dan al-sunah itu sendiri.
51

 

2) Dasar Hadis  

Sejalan dengan apa yang disitir dalam al-Qur‟an sebagaimana 

yang dijelaskan di atas, ternyata tasawuf juga dapat dilihat dalam 

kerangka hadis. Umumnya yang dinyatakan sebagai landasan ajaran-

ajaran tasawuf adalah hadis hadis sebagai berikut: 

 من عرف نفسه فقد عرف ربه
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Artinya: “Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka akan 

mengenal Tuhannya”. 

 كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقث الخلق فبه عرفوني

Artinya: “Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku 

menjadikan makhluk agar mereka mengenalku”. 

Hadis diatas memberikan petunjuk bahwa manusia dan Tuhan 

dapat bersatu. Diri manusia dapat melebur dalam diri Tuhan, yang 

selanjutnya dikenal dengan istilah fanā‟, yaitu fanā‟-nya makhluk 

sebagai yang mencintai kepada Tuhan sebagai yang dicintai. Namun 

istilah lebur atau fanā‟ ini harus dipertegas bahwa antara Tuhan dan 

manusia tetap ada jarak atau pemisah, sehingga tetap berbeda antara 

Tuhan dengan hamba-Nya. Disini hanya menunjukkan keakraban 

antara makhluk dengan Khaliknya.
52

 

c. Tujuan Tasawuf 

Tujuan tasawuf adalah fanā‟ untuk mencapai ma‟rifatullah, yaitu 

meleburnya pribadi pada kebaqaan Allah dalam keadaan hulūl dimana 

perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ketuhanan.
53

 Dalam keadaan 

demikian, semua rahasia yang membatasi diri dengan Allah tersingkap. 

Ketika itulah antara diri dengan Allah menjadi satu dalam baqa‟nya tanpa 
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hulūl dan ittihād, artinya tanpa terpadu dan bersatu antara „ābid dan 

ma‟būd dalam pengertian seolah-olah manusia dan Tuhan adalah sama.
54

 

Yang dimaksud dengan fanā‟ di sini, ialah seluruh makhluk hati, 

dunia, dan diri sendiri hilang sama sekali dai ingatan hati, karena ia 

tenggelam dalam kesedapan dan kelezatan ingat kepada Allah semata-

mata. Dan lenyaplah kesadaran diri dan kesadaran panca indra, karena 

kesadarannya hanya kepada Allah Yang Maha Esa.
55

 

Ada juga yang mengatakan bahwa tujuan tasawuf adalah untuk 

mengenal Allah dengan sebenar-benarnya sehingga dapat tersingkap 

tabir/hijab antara seseorang dan Tuhan sehingga menjadi jelas rahasia-

rahasia ketuhanan baginya. Dengan jalan tasawuf, seseorang bisa 

mengenal Tuhan dengan merasakan adanya, tidak sekedar 

mengetahuibahwa Tuhan itu ada. Oleh karena itu tasawuf mensyaratkan 

ketaatan yang sempurna dari kewajiban-kewajiban agama sebagai pola 

hidup dan menolak hasrat-hasrat hewani.
56

 

Tujuan tasawuf adalah mensucikan jiwa, hati dan menguatkan 

perasaan, pikiran, dan semua fakultas yang dimiliki sang salik untuk tetap 

berada jalan Sang Kekasih, Tuhan Semesta Alam, untuk hidup 

berlandaskan ruhani. Tasawuf juga menginginkan seseorang melalui 
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amalan-amalan yang istiqamah (konsisten dan kontinu) dalam 

pengabdiannya kepada Tuhan, memperdalam kesabarannya dalam 

pelayanan dan pengabdiannya kepada Tuhan.
57

 

Ini memungkinkan untuk “meninggalkan” dunia ini, yang hanya 

merupakan tempat singgahannya sementara. Sang salik (pelaku tasawuf) 

mesti menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini hanya tempat ia 

menumpang, bukan tempat menetap atau tujuannya untuk selamanya. Ia 

mesti berjaga-jaga agar tidak terjebak oleh keindahan lahir dunia yang 

telah menghancurkan banyak kehidupan manusia. Dunia lahir ini telah 

banyak menarik nafsu, dan khayalan manusia sehingga mereka lupa dan 

lalai dari tujuannya.
58

 

                            

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan (Tidak 

percaya akan) pertemuan dengan kami, dan merasa puas dengan 

kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu 

dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Mereka itu 
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tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka 

kerjakan (QS. Yunus: 7-8).
59

 

Orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan Tuhannya pada 

hakikatnya mengingkari Hari Akhir karena mereka menganggap kematian 

merupakan akhir dari segalanya. Mereka tidak meyakini adanya 

kehidupan akhirat dan beranggapan tiada kehidupan setelah kematian 

sehingga mereka merasatenang dan tentram dengan kehidupan yang 

sekarang. Mereka menganggap bahwa kesenangan dan kebahagiaan yang 

saat ini mereka rasakan merupakan kesenangan dan kebahagiaan yang 

sesungguhnya. Tentunya yang demikian itu semua anggapan yang keliru 

itu. Mereka pun tidak tertarik untuk memikirkan ayat-ayat Tuhannya.
60

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan tasawuf adalah  

mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga ia dapat 

melihat-Nya dengan mata hati, bahkan ruhnya bisa bersatu dengan ruh 

Tuhan. Filsafat yang menjadi dasar pendekatan diri itu. Pertama , Tuhan 

bersifat ruhani. Maka, bagian yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan 

dan ruh, bukan jasadnya. Kedua, Tuhan itu maha suci. Maka yang dapat 

diterima Tuhan untuk mendekati-Nya adalah ruh yang suci pula. Tasawuf 

adalah ilmu yang membahas masalah pendekatan diri manusia kepada 

Tuhan melalui penyucian ruhnya.
61
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d. Macam-macam Tasawuf 

Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf menjadi 

tiga bagian. Pertama  tasawuf falsafi, kedua tasawuf akhlaki, dan yang 

ketiga tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu 

mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari 

perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. 

Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf seseorang 

harus terlebih dahulu berakhlak mulia.
62

 

Ketiga tasawuf ini berbeda dalam hal pendekatan yang digunakan. 

Pada tasawuf falsafi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio 

dan akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan kajian 

atau pemikiran yang terdapat dikalangan para filosof, seperti filsafat 

tentang Tuhan, manusia, hubungan Tuhan dan manusia. Selanjutnya pada 

tasawuf akhlaki pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak 

yang tahapannya terdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari akhlak yang 

buruk), tahalli (menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji), dan tajalli 

(terbukanya dinding penghalang/hijab) yang membatasi manusia dengan 

Tuhan, sehingga sebagi Nur Ilahi tampak jelas padanya. Sedangkan 
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tasawuf amali pendekatan yang digunakan adalan pendekatan amaliyah 

atau wirid, yang selanjutnya mengambil bentuk tarikat.
63

 

Dengan mengamalkan tasawuf baik yang bersifat falsafi, akhlaki, 

atau amali, seseorang dengan sendirinya berakhlak baik. Perbuatan yang 

demikian itu ia lakukan degan sengaja, sadar, pilihan sendiri, dan bukan 

karena terpaksa.
64

 

Menurut Harun Nasution, ketika seseorang mempelajari ilmu 

tasawuf ternyata menjadi jelas bahwa al-Qur‟an dan al-Hadis sangat 

mementingkan akhlak. Kedua sumber Islam tersebut menekankan nilai-

nilai kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kemasyarakatan, 

keadilan, tolong menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik 

sangka, berkata benar, pemurah, sifat ramah, bersih hati, berani, 

kesusilaan, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai ilmu dan berfikiran 

lurus. Nilai-nilai seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim 

dan dimasukkan kedalam dirinya semenjak ia masih kecil.
65

 

Sebagai mana telah diketahui didalam tasawuf masalah ibadah 

sangatlah menonjol, karena bertasawuf itu pada hakikatnya adalah 

melekukan serangkaian ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji baik 

sebagai ibadah khusus maupuan ibadah umumnya. Kesemuanya itu 
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dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan termasuk 

aktifitas tasawuf ini adalah erat sekali hubungannya dengan pendidikan 

akhlak. Ibadah dalam al-Qur‟an dikaitkan dengan takwa, dan takwa itu 

melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, yaitu orang 

yang berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Tegasnya orang yang 

bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia.
66

 

4. Pendidikan Tasawuf 

Tasawuf pada dasarnya adalah sebuah model pendidikan, namun 

pendidikan model tasawuf sulit diterima sebagai model pendidikan 

akademik. Sebab apa yang akan didapat dari model pendidikan tasawuf tidak 

dapat diukur dalam pendidikan modern dewasa ini. Sebagai contoh, Makrifat 

adalah sejenis pengetahuan dengan mana para sufi menangkap hakikat atau 

realitas yang menjadi obsesi mereka. Makrifat berbeda dengan jenis 

pengetahuan yang lain, karena ia menangkap objeknya secara langsung, 

tidak melalui “representasi”, sedangkan objek-objek intuisi, hadir begitu 

saja dalam diri orang itu, dan karena itu sering disebut ilmu “hudhuri” dan 

bukan ilmu “hushuli”, yakni ilmu yang diperoleh melalui latihan dan 

percobaan.
67

 

Perbedaan makrifat dan jenis pengetahuan yang lain adalah cara 

memperolehnya. Jenis pengetahuan biasa diperoleh melalui usaha keras, 
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seperti belajar, merenung dan berpikir keras melalui cara-cara yang logis. 

Jadi manusia memang betul-betul berusaha dengan segenap kemampuanya 

untuk memperoleh objek pengetahuannya. Tetapi makrifat tidak bisa 

sepenuhnya diusahakan manusia. Pada tahap akhir semuanya bergantung 

pada kemurahan Tuhan.
68

 

Model pendidikan tasawuf sebenarnya juga pernah diterapkan dalam 

model pendidikan kepribadian masyarakat Jawa dikalangan Istana. Dalam 

peristilahan Jawa kita mengenal sejumlah kata yang menunjukan betapa 

petingnya pendidikan yang membuat orang waskita, wicaksana, wirya, dan 

sampurna. Kata-kata seperti kawaskitaan, kawicaksanaan, kawiryan, dan 

kasampurnan merupakan atribut dari mereka yang kepribadian sempurna, 

salah satu syarat bagi kepemimpinan. Kualitas kepribadian itu bukanlah 

keterampilan, atau keahlian sebuah profesi, tetapi syarat umum bagi manusia 

„Jawa‟, beradab.69
 

Transisi model pendidikan tasawuf ke arah pendidikan modern 

sebenarnya terjadi di dunia pendidikan pesantren. Menurut Kuntowijoyo, 

pendidikan pesantren berhasil menciptakan jenis kepribadian tersendiri, 

tidak diragukan. Kata-kata kunci seperti tawadhu (rendah hati) ikhlas, sabar, 

memenuhi etika hidup para santri. Lukisan-lukisan mengenai kepribadian 
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seseorang digambarkan melalui perwatakan para Nabi atau para Orang Suci 

dari sahabat Nabi.
70

 

Selain mempelajari etika yang berdasarkan agama, di pesantren juga 

diajarkan mata pelajaran formal lingkungan pesantren, itu jelas merupakan 

mata ajaran humaniora yang terpadu dengan agama, maka kehidupan 

kultural di lingkungan pesantren membantu penyelenggaraan pendidikan 

humaniora secara informal. Banyak sekali pengalaman kemanusian yang 

didapat oleh para santri pada waktu belajar dan sesudah belajar. Upacara-

upacara peringatan hari-hari besar yang diadakan sepanjang tahun 

merupakan pengalaman keagamaan sekaligus pengalaman kemanusian yang 

khas pesantren. Dalam kumpulan cerita pendek Jamil Suherman, Umi 

Kalsum, dilukiskan diantaranya upacara mauludan yang memperingati 

kelahiran Nabi di Pesantren Jawa Timur. Bagi para santri dan penduduk desa 

pesantren umumnya malam mauludan adalah peristiwa yang paling 

mengesankan dalam hidup, keramaian terdiri dari arak-arakan selamatan dan 

berpuncak pada upacara pembacaan tarikh nabi. Pendidikan kemanusian 

juga tercermin dalam berbagai kisah sejarah nabi dan para sahabatnya.
71

 

5. Nilai-nilai Pendidikan Tasawuf 

Tasawuf, sebagaimana telah disebutkan di atas, bertujuan memperoleh 

komunikasi atau hubungan langsung dan disadari dengn Tuhan, sehingga 
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disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan atau dekat dengan-

Nya. Didalam tasawuf terdapat nilai-nilai yang sangat penting untuk 

diketahui. Nilai-nilai tasawuf tersebut adalah, iman, takwa, hati yang bersih, 

riḍ�, syukur, sabar, tawakkal dan taubat.
72

 

 

 

1) Iman 

Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan 

dan memanifestsikan dengan amal perbuatan. Iman dapat diperkuat 

dengan ilmu dan diperlemah dengan kebodohan. Sebagaimana firman-

Nya, “Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka surah ini akan 

menambah imannya, dan mereka merasa gembira”.73
 

Menurut bahasa, iman berarti pembenaran oleh hati disertai 

pengetahuan tentang apa yang dia benarkan. Sedangkan menurut 

syariat, iman berarti pengetahuan tentang Allah dan sifat-sifat-Nya 

disertai ketaatan atas semua hal yang wajib dan yang sunat dan 

menghindari berbagai larangan dan maksiat. Atau, iman berarti agama, 

syari‟at, dan millah, karena agama berarti sesuatu yang dianut disertai 

dengan ketaatan dan penghindaran dari larangan dan segala yang 

haram. Hal itu merupakan sifat iman. Islam juga termasuk dalam iman. 
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Setiap iman adalah Islam dan tidak setiap Islam berarti iman. Karena 

Islam berarti penyerahan dan kedudukan. Setiap mukmin pasti 

menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah dan tidak setiap yang 

berserah diri beriman kepada Allah, karena ia menyerahkan diri karena 

takut pedang. Dengan demikian, iman merupakan nama yang 

mencangkup berbagai sebutan, sehingga mencangkup segala bentuk 

ketaatan.
74

 

2) Takwa 

Takwa (berasal dari kata wiqāyah), berarti terpelihara dari 

kejahatan, karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkan 

kejahatan. Dalam Qur‟an terdapat kata takwa dalam beberapa 

pengertian, di antaranya takut (QS. al-Baqarah: 41), ketaatan dan 

ibadah (QS. al- Imran: 102), dan bersih dari dosa (QS. al-Nur: 52). 

Menurut kaum sufi, takwa dalam pengertian terakhirlah yang 

mereka maksudkan, yakni terpeliharanya hati dari berbagai dosa yang 

mungkin terjadi karena adanya keinginan yang kuat untuk 

meninggalkannya sehingga mereka terpelihara dari perbuatan-

perbuatan buruk (jahat). 

Al-Ghazali mengatakan, takwa merupakan ketundukan dan 

ketaatan (manusia) kepada perintah Allah dan menjauhi segala yang 

dilarang-Nya. Ibnu Athaillah membagi takwa menjadi dua macam, 
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takwa lahir dan takwa batin. Takwa lahir dilakukan melalui 

pemeliharaan terhadap hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan-

Nya, sedangkan takwa batin dilakukan dengan menanamkan niat suci 

dan keikhlasan yang murni dalam beramal.
75

 

Ketakwaan ini akan tercapai karena adanya dorongan jiwa yang 

kuat. Dorongan ini, menurut mereka, terdiri dari peningkatan sikap 

lapang dada terhadapapa yang sudah dimiliki dan meningkatkan 

kesabaran terhadap yang hilang dari tangannya. Dasar semua ini 

adalah keimanan yang kuat dan keikhlasan yang benar.
76

 

3) Hati yang bersih.  

Hati selalu didorong oleh nafsu,  Iblis dan setan selalu 

menggangu kita dan mendorong hati agar melanggar perintah Allah. 

Hati yang bersih, hati yang suci, akan mudah menyerap dan 

memantulkan kebaikan. Ia akan memancarkan cahaya seperti permata. 

Jika kita melihat wajah seseorang yang beriman. Wajahnya bercahaya 

karena terpancarnya cahaya keimanan dari hatinya. Oleh karena itu 

mari kita selalu membersihkan hati kita.
77

 

Mengutip ceramah Aa‟ Gym (KH. Abdullah Gymnastiar). 

Melatih diri untuk senantiasa hidup bersih lahir batin adalah suatu 
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tuntunan yang harus dijalani. Namun langkah itu sangat bergantung 

pada keseriusan dan tekad diri kita sendiri. Pola hidup bersih harus 

berawal dari diri sendiri. Mulailah berlatih hidup bersih dari hati, lisan, 

sikap dan tindakan.
78

 

Berusahalah agar setiap untaian kata yang keluar dari lisan kita 

penuh makna. Hindari kata-kata kotor, keji dan tidak senonoh. Sebab 

setiap kali kita bicara kotor,  kesucian hati pun ternoda.
79

 

4) Riḍa 

Riḍa adalah merupakan buah dari tawakal. Dimana jika seorang 

sufi telah benar-benar melaksanakan tawakal maka dengan  

sendirinya ia akan sampai pada maqām riḍa. Dzunnun al-Mishri 

berpendapat bahwa riḍa  adalah menerima tawakal dengan kerelaan 

hati. Adapun tanda-tandanya adalah mempercayakan hasil pekerjaan 

sebelum datang ketentuan, tidak resah sesudah terjadi ketentuan dan 

cinta yang membara ketika tertimpa malapetaka.
80

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa riḍa  adalah kondisi 

kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang 

dada atas segala karunia yang diberikan atau balak yang ditimpakan 

kepadanya. Ia akan senantiasa merasa senang dalam setiap situasi yang 
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meliputinya. Sikap mental semacam ini adalam maqām tertinggi yang 

dicapai oleh seorang sufi.
81

 

5) Syukur 

Menurut Abu Ali Daqaq, syukur adalah pengakuan terhadap 

nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dengan kedudukan-Nya. 

Selanjutnya, ia membagi syukur kepada beberapa bentuk: syukur 

dengan lisan berupa pengakuan terhadap nikmat Allah, syukur dengan 

tubuh berupa penggunaan nikmat itu dalam menaati Allah, dan syukur  

denagn hati berupa pengakuan serta membesarkan pemberi nikmat 

(Allah). 

Dalam hal ini al-Ghazali mengatakan bahwa syukur merupakan 

sikap mental tertinggi dari segala sikap mental, karena syukur bukan 

alat tetapi tujuan. Jadi,syukur merupakan muara dari segala sikap 

mental yang dimiliki kaum sufi. 

Dalam pandangan tasawuf, nikmat hakiki adalah kebahagiaan di 

akhirat, karena nikmat akhirat itu  kekal sedangkan nikmat dunia 

sementara saja. Allah Swt. menegaskan dalam QS. al-Ibrahim ayat 7, 

“Sungguh jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat 

kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmat-ku, sungguh azab-Ku 

sangat pedih”. 
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Yahya bin Mu‟adz berkata: “aku bukanlah seorang yang 

bersyukur selama aku bersyukur, karena bersyukur itu tiada henti-

hentinya. Oleh karena itu, sesungguhnya syukur itu merupakan nikmat 

dari Allah. Wajiblah seseorang bersyukur kepada-Nya karena syukur 

itu tidak ada batas akhirnya”.82
 

6) Sabar 

Menurut al-Ghazali, yang dinamakan sabar ialah meninggalkan 

segala macam pekerjaan yang digerakkan oleh hawa nafsu, tetap pada 

pendiri agama yang mungkin bertentangan dengan kehendak hawa 

nafsu, semat-mata karena menghendaki kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
83

 

Kesabaran merupakan pengokoh segala urusan di dunia ini. 

Kesabaran merupakan salah satu akhlak mulia. Allah Swt. berfirman: 

               
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-

orang yang sabar (QS. al-Baqarah:158). 

Kesabaran terbagi dalam empat macam: 
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Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Kesabaran semacam 

ini dapat diperoleh dengan melalui lahir-batin seseorang. Melalui 

lahirnya, seseorang harus selalu mengerjakan ketaatan dengan 

sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan syara‟. Sedangkan 

melalui batinnya, ia harus selalu ikhlas dan menghadirkan hati ketika 

sedang mengerjakan ketaatan.
84

 

Kedua, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan. Kesabaran in 

dapat diperoleh melalui lahir-batin seseorang. Melalui lahirnya, 

seeorang harus senantiasa meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. 

Sedangkan melalui batinnya, ia tidak boleh memberi kesempatan 

kepada jiwanya untuk memikirkan dan cenderung kepada kemaksiatan. 

Sebab, dosa itu awalnya dari bisikan jiwa.
85

 

Ketiga , kesabaran dalam mengingat dosa-dosa terdahulu. Bila 

kesabaran ini dapat melahirkan perasaan takut dan menyesal, maka 

kerjakanlah. Namun bila tidak, sebaiknya tinggalkanlah. Kesabaran ini 

akan mengingatkan seseorang akan ancaman-ancaman Allah yang 

disiapkan bagi hamba-hamba-Nya yang mengerjakan kemaksiatan, 

yakni siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang selalu 

menjalani kesabaran maka Allah akan memuliakannya.
86
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Keempat, kesabaran menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Kesabaran jenis ini terbagi dalam dua macam. Pertama , hal-hal yang 

tidak diinginkan itu langsung datang dari Allah tanpa perantaran lagi, 

seperti sakit, hilangnya harta benda, dan kematian keluarga. Kedua, 

hal-hal yang tidak diinginkan itu datang dari makhluk, seperti penyakit 

badan, menyinggung perasaan, dan merampas harta.
87

 

7) Tawakal 

Ada banyak pendapat mengenai tawakal. Antara lain pandangan 

yang mengatakan bahwa tawakal adalah memotong hubungan hati 

dengan selain Allah. Sahl bin Abdullah menggambarkan seseorang 

yang tawakal di hadapan Allah adalah seperti orang mati di hadapan 

orang yang memandikannya, yang dapat membalikkannya kemanapun 

ia mau. Menurutnya, tawakal adalah terputusnya kecenderungan hati 

kepada selain Allah.
88

 

Sebagaimana juga istilah-istilah lain, para ahli juga banyak 

memberikan definisi tawakal beserta batasan-batasannya. Atas dasar 

inilah maka Yusuf Qardhawi cenderung mendefinisikan tawakal, 

bukan pada kedalamannya namun pada kulit luarnya. Karena 

pembicaraan tentang kedalaman makna tawakal ada pada pengalaman 

pribadi masing-masing sufi. Dia mendefinisikan tawakal dari makna 
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dasarnya, yakni menyerahkan dengan sepenuhnya kepada Allah, tidak 

akan ada keraguan dan kemasgulan tentang apapun yang terjadi 

keputusan Allah. Seseorang yang ada pada maqām  tawakal maka ia 

akan merasakan ketenangan dan ketenteraman. Ia senantiasa merasa 

mantap dan optimis dalam bertindak. Di samping itu juga akan 

mendapatkan kekeuatan spiritual, serta keperkasaan luar biasa, yang 

dapat mengalahkan segala kekuatan yang bersifat material.
89

 

Hal ini yang dirasakan oleh orang yang tawakal adalah kerelaan 

yang penuh atas segala yang diterimanya. Dan selanjutnya ia akan 

senantiasa memiliki harapan atas segala yang dikehendaki dan dicita-

citakannya.
90

 

8) Taubat 

Makna taubat yang sebenarnya adalah penyesalan diri terhadap 

perilaku jahat yang pernah dilakukannya di masa lalu. Selanjutnya 

seseorang yang bertaubat dituntut untuk menjauhkan diri dari segala 

tindakan maksiat dan melenyapkan semua dorongan-dorongan nafsu 

amarah yang dapat mengarahkan seseorang kepada tindak kejahatan.
91

 

Perintah untuk taubat ini banyak dikemukakan dalam al-Qur‟an 

yang antara lain firman Allah yang berbunyi 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah 

dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). 

Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-

kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah 

tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang 

bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan 

dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: 

"Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan 

ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas 

segala sesuatu." (QS. al-Tahrim:8).
92

 

 

Kata “Taubat” dalam bahasa Arab berarti “kembali”. Taubat 

kepada Allah berarti kembali kepada Allah, kembali keharibaan-Nya. 

Melaksanakan taubat merupakan keharusan bagi setiap mukmin dan 

pelaksanaannya juga harus dilakukan secara langsung tanpa ditunda-
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tunda. Jika taubat itu ditunda-tunda maka akan dapat mmunculkan 

kedurhakaan lain sehingga pelakunya terlambat bertaubat karena 

penundaan itu. Banyak orang yang menunda-nunda dan berandai-andai 

sampai akhirnya tiba waktunya taubatnya di tolak oleh Allah karena 

dia melakukannya pada saat terpaksa, dalam keadaan terjepit dan tidak 

ada pilihan lain.
93

 

Dalam tradisi tasawuf, taubat dikategorikan dalam tiga tingkatan. 

Pertama , taubat bagi kalangan awam, yakni taubat pada tingkatan 

yang paling dasar. Di mana seseorang yang melakukan taubat dituntut 

untuk memenuhi persyaratan yang paling minimal. Yaitu menyesali 

segala segala perilaku kesalahan yang telah dilakukan, dengan sepenuh 

hati, serta meninggalkan perilaku kesalahan tersebut untuk selama-

lamanya. Lebih dari itu, juga harus diikuti dengan keyakinan untuk 

tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika perilaku kesalahan 

tersebut berhubungan dengan sesama manusia maka dia harus meminta 

maaf kepada yang bersangkutan. Dan apabila berkaitan dengan harta 

benda, ia harus mengembalikannya. Dengan kata lain, taubat pada 

tingkatan pertama berarti kembali dari kemaksiatan atau kejahatan 

menuju kebaikan.
94
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Pada tingkatan kedua, taubat berarti kembali dari yang baik 

menuju yang lebih baik. Seseorang yang bertaubat pada tingkatan ini 

dituntut untuk kembali dari perbuatan yang lebih baik menuju yang 

terbaik. Dalam dirinya ada semangat senantiasa meningkatkan kadar 

kebaikan dan ketaatannya untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih taat 

lagi. Adapun taubat yang ketiga yaitu kembali dari yang terbaikmenuju 

kepada Allah. Pada tingkatan ini seorang yang bertaubat akan berbuat 

yang terbaik dengan tanpa motivasi apapun kecuali karena Allah dan 

untuk Allah. Seorang yang pada tingkatan ini secara otomatis adalah 

orang yang mencapai derajat wara‟.95
 

B. Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis 

penelitiannya ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Penelitian yang ditukisoleh Muhammad Miftahul Hasani (2013, STAIN 

Ponorogo) yang berjudul: Tembang Macapat dan Relevansinya terhadap 

Pendidikan Islam. Adapun hasil dari penelitian ini yakni terdapat relevansi 

pendidikan Islam yang terkandung dalam Tembang Macapat diantaranya 

adalah: 

1. Relevan dengan Nilai nilai pendidikan Islam, yaitu meliputi nilai 

khuluqiyah, nilai amaliyah, dan nilai ubudiyah. 
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2. Relevan dengan dasar pendidikan Islam, yaitu meliputi al-Qur‟an, al-Hadis 

dan Ijtihad. 

3. Relevan dengan pendidik dalam pendidikan Islam, yaitu dimana seorang 

guru harus memiliki hati yang mulia, akhlak yang baik, serta berpegang 

teguh pada dasar pendidikan Islam. 

4. Relevan dengan pokok pendidikan Islam, yaitu meliputi pendidikan akidah, 

ibadah, serta pendidikan akhlak. 

5. Relevan dengan strategi dan metode pendidikan Islam yaitu meliputi metode 

perumpamaan, ceramah, serta keteladanan untuk mengajarkan pendidikan 

Islam. Selain itu pendidik di zaman ini harus kreatif misal dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis multimedia. 

Skripsi Ahmad Mubarrok (2013, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) yang 

berjudul, Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Tembang Ilir-ilir Karya 

Sunan Kalijaga dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Adapun hasil dari 

penelitian ini adalah dalam syair Ilir-ilir karya Sunan Kalijaga mengandung 

nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana nilai-nilai pendidikan karakter. 

Nilai-nilai pendidikan itu adalah: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Semua nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dikembangkan oleh pendidikan Indonesia termuat 

didalam syair Ilir-ilir karya Sunan Kalijaga baik pesan secara tersurat maupun 
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pesan secara tersirat. Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair Ilir-

ilir karya Sunan Kalijaga dengan Pendidikan Islam memiliki titik 

persinggungan di empat bidang, yaitu:   

1. Tujuan, yaitu sama-sama bertujuan membangun potensi spiritual yang 

berhubungan dengan akidah, potensi psikologis yang berhubungan dengan 

tingkah laku, dan potensi sosial yang berhubungan dengan hubungan 

manusia dengan manusia dan hubungan dengan masyarakat.  

2. Pendidik, persamaannya yaitu baik pendidik dalam pendidikan islam 

maupun pendidik dalam diri cah angon sama-sama membutuhkan 

kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. 

3. Materi, persamaannya, yaitu harus mencakup materi tentang akidah, materi 

tentang ibadah, materi tentang akhlak, materi tentang jihad, dan materi 

jasmani. Metode, persamaannya menggunaan metode pembelajaran, yaitu 

metode pembiasaan, metode perumpamaan, metode permainan dan metode 

ketauladanan.  

4. Evaluasi, persamaannya adalah dalam syair Ilir-ilir karya Sunan Kalijaga 

terdapat model evaluasi yang berbentuk observasi partisipatoris atau 

melakukan pengamatan dengan terlibat secara langsung didalam objek 

evaluasi. 

Dari telaah pustaka yang peneliti temukan, kajian dalam skripsi ini 

mempunyai perbedaan, perbedaannyaadalahskripsiMuhammad Miftahul Hasani 

yang berjudul: Tembang Macapat dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam 
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membahas  tentang  tembang  macapat  dan  relevansinya  dengan  pendidikan 

Islam, sedangkan  untuk  skripsi  ini  membahas  tentang  tembang  Ilir-ilir  dan  

pendidikan tasawuf yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan untuk skripsi Ahmad Mubarrok yang berjudul Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter dalam Syair Tembang Ilir-ilir Karya Sunan Kalijaga dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Islam  dan skripsi ini  perbedaannya  adalah  

skripsi Ahmad Mubarrok membahas tentang nilai-nilai pendidikan Karakter dan 

relefansinya terhadap pendidikan Islam, sedangkan untuk skripsi ini membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan Tasawuf. Dari penjelasan diatas kedua-duanya 

belum ada yang membahas tentang Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf (Telaah 

terhadap tembang dolanan Jawa Ilir-ilir), untuk itu peneliti tertarik untuk 

meneliti judul tersebut. 
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BAB III 

TEMBANG DOLANAN JAWA ILIR-ILIR 

 

A. Sejarah Sunan Kalijaga 

Sunan Kalijaga merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta (Adipati 

Tuban) dan Dewi Retna Dumilah lahir pada tahun 1430 atau 1450. Tumenggung 

Wilatikta masih merupakan keturunan dari Ronggolawe yang hidup semasa 

pemerintahan Raden Wijaya di Majapahit (1293-1309). Dengan demikian, Sunan 

Kalijaga masih merupakan keturunan Arya Wirarja. Penguasa Lumajang, sesudah 

kemangkatan Ranggalawe putranya itu.
96

 

Semasa kecil, Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Raden Mas Syahid, 

Pangeran Tuban atau Raden Abdurahman.
97

 Sunan Kalijaga merupakan anggota 

Wali Sanga yang amat populer di tanah Jawa. Namun, tak banyak orang 

mengetahui ajarannya. Umumnya, orang mengenal ajarannya lewat kidung atau 

tembang. Di antaranya tembang Ilir-ilir yang biasanya dinyanyikan anak-anak SD 

di Jawa.
98

 

Sunan Kalijaga memilih dakwah dengan cara mengajak masyarakat untuk 

memperbaiki kualitas moralnya. Dia tidak mau menimbulkan konflik terhadap 

Raja dan Nara Praja. Agama Islam diajarkan setahap demi setahap dengan melalui 
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adat istiadat dan budaya yang ada. Syariat Islam diajarkan tanpa dikonfrontasikan 

dengan cara-cara beragama yang biasa dilakukan oleh orang Jawa.
99

 

Mengapa Sunan memilih jalan pengenalan Islam lewat budaya yang ada?. 

Karena sebelum Islam datang beberapa agama telah datang terlebih dahulu di 

tanah Jawa. Bahkan diseluruh Nusantara. Dan, mereka telah menymbangkan jalan 

dan aturan yang benar bagi kehidupan ini. Tetapi, kondisi Negara Majapahit pada 

penghujung abad ke-15 itu amat suram. Rakyat menderita karena para penggede 

berebut kekuasaan.
100

 

Negara Majapahit runtuh. Kekacauan terjadi dimana-mana. Disana-sini 

terjadi kerusuhan. Perampokan dan pembegalan terjadi di kadipaten-kadipaten 

yang lemah. Korupsi para pejabat merejalela sehingga agama-agama yang tumbuh 

subur di masa Majapahit kehilangan pamornya. Pudar cahayanya, semaraknya 

runtuh.
101

 

Karena banyak Adipati yang beralih ke agama Islam, maka banyak pula 

rakyat yang berpindah agama mengikuti Adipati alias junjungannya. Hal ini 

terutama terjadi di daerah pesisir. Nah, situasi pada masa awal abad ke-16 ini oleh 

Sunan Kalijaga dinamakan situasi yang terang dan lapang. Inilah yang disebut 

dalam bait “mumpung padhang rembulane, mumpung jembar kalangane”. Sunan 

menyampaikan pada segenap Adipati dan Para Nara praja bahwa konisi untuk 
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memperbaiki perilaku mereka menjadi islami terbuka lebar. Dia melakukan 

perbaikan akhlak melalui sarana budaya, Sunan berhasil berdakwah.
102

 

B. Pengertian Tembang/lagu dolanan 

Lagu dolanan adalah bentuk seni sastra tradisional atau nyanyian rakyat 

dengan suatu irama dan permainan tertentu, oleh sekelompok anak-anak. Setiap 

lagu dolanan memiliki maksud tertentu. Lagu-lagu dolanan memiliki lirik-lirik 

atau syair yang tersusun dari kata-kata indah yang memiliki makna.
103

 

Lagu dolanan adalah lagu yang dinyanyikan dengan bermain-main atau lagu 

yang dinyanyikan dalam suatu permainan tertentu. Misalnya, dulu setiap malam 

bulan purnama anak-anak bermain-main di halaman. Mereka memanfaatkan 

malam terang dengan berbagai permainan. Permainan tersebut ada yang diiringi 

gerak sesuai isi lagu yang dinyanyikan.
104

 

Sementara itu, Rahardjo mengemukakan pendapatnya tentang lagu dolanan, 

yaitu lagu-lagu yang bisa dinyanyikan anak-anak Jawa dengan gerak atau tidak. 

Bahkan sering diiringi musik dan gerakan sehingga sangat menyenangkan. 

Sebagai lagu dolanan, kesenian ini dilaksanakan pada sembarang waktu dan 

tempat ketika anak-anak sering bermain dengan kelompoknya. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki beragam jenis lagu dolanan. Jumlahnya mencapai ratusan.
105
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C. Lirik Lagu Dolanan Sebagai Karya Sastra 

Di dalam sastra Jawa terdapat puisi Jawa tradisional dan puisi Jawa modern 

puisi Jawa tradisional umumnya berbentuk tembang. Salah satu bentuk puisi Jawa 

tradisional adalah puisi yang hidup dikalangan anak-anak. Anak-anak kalau 

bermain sering bernyanyi. Nyanyian-nyanyian mereka itu dalam bentuk puisi yang 

tidak diikat oleh peraturan khusus. Puisi merek amerupakan puisi bebas tapiui 

kaya akan bunyi yang terratur. Nyanyian-nyanyian anak ini banyak diikat dan 

dinyanyikan oleh para pesinden dan diiringi gamelan. Waupun puisi anak-anak itu 

merupakan puisi bebas, kebebasan itu tidak seperti kebebasan puisi Jawa modern. 

Ketradisionalannya masih teras di dalam puisi anak-anak.
106

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dimaknai bahwa lirik lagu dolanan 

merupakan salah satu bentuk karya sastra, sebab dalam lagu dolanan terdapat syair 

atai lirik yang tersusun dari kata-kata atau bahasayang indah dan memiliki makna 

tertentu. Istilah lirik itu sendiri dapat diartikan karya sastra (puisi).
107

 

Lagu dolanan sebagai wujud karya sastra seperti yang dikemukakan 

Endraswara yang memiliki ciri sebagai berikut. 

1. Bentuk dan pemilihan kata 

a. Bentuk onomatope (peniruan bunyi) contoh, lagu Jaranan(bug 

krincing gedebuk) 
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b. Bentuk repetisi (pengulangan) contoh lagu Gundhul pacul (gundhul-

gundhul pacul cul) 

c. Bentuk reduplikasi (tiruan kembali) contoh, lagu Menthog (menthok-

menthok tak kandhani) 

d. Bentuk singkatan „e‟ contoh, lagu Sluku-sluku bathok (sluku-sluku 

bathok, bathok‟e ela elo) 

2. Susunan kata atau kalimat sebagian besar lagu dolanan terdiri atas 2 baris 

sampai 17 baris (gatra).
108

 

3. Hiasan bahasa dalam lagu dolanan 

a. Purwakanthi guru swara (asonansi) 

b. Purwakanthi guru sastra (aliterasi) 

c. Purwakanthi lumaksita (repetisi) 

Lagu dolanan pada umumnya tidak dapat tidak di ketahui secara pasti kapan 

penciptaannya dan siapa penciptanya serta diwariskan secara lisan. Namun, 

dewasa ini puisi-puisi lagu sebagian telah dibukukan untuk menjaga agar tidak 

hilang dari peredaran dan dapat diwariskan lewat media tulistersebut.
109

 

D. Pesan yang Terkandung dalam Tembang DolananJawaIlir-ilir 

Mengingat betapa tingginya kandungan makna didalam tembang Ilir-ilir 

karya Sunan Kalijaga tersebutsekiranya dapat digunakan sebagai sumber 

pembentukan pekerti. Sehingga bayak manusia mulai bersikap pragmatis, mudah 
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emosional, suka berbohong, dan selalu berkeluh kesah. Melihat realitas ini, maka 

pekerti manusia mengalami kemerosotan tersebut layak dibenahi atau dibentuk 

kembali dengan cara meneladani kearifan Sunan Kalijaga dan mengaplikasikan 

laku hidupnya.
110

 

Telah diketahui bahwa, kata budi pekerti yang disebutkan di muka memiliki 

makna perangai, tabiat, akhlak, atau watak. Sementara kata perangai sendiri 

memiliki makna sebagai berikut: 

1. Sifat batin manusia mmepengaruhi segenap pikiran dan perbuatan. 

2. Cara berbuat, tingkah laku, atau kelakuan. 

3. Cara khas seseorang dalam beraksi terhadap berbagai macam fenomena. 

Atas dasar pemahaman pekerti di muka, maka perangai, abiat, akhlak, watak 

manusia yang kurang baik tersebut harus diolah, dididik, dan dilatih agar menjadi 

watak yang luhur, mulia, beradab, dan bermartabat. 

Secara jelas Sunan Kalijaga telah memberi teladan dalam sejarah 

kehidupannya. Sebelum bertemu dengan Sunan Bonang, perangai Sunan Kalijaga 

boleh dibilangkurang baik dan sesat. Namun, setelah pertemuannya dengan Sunan 

Bonang itu, Sunan Kalijaga bersedia dan mampu mengubah watak atau 

perangainya menjaji Wali yang saleh.
111

 

Agar manusia memiliki pekerti yang luhur dan mulia, maka harus 

berkemauan dan berkemampuan untuk mengolah pekertinya yang didahului 
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dengan mengerti tentang ajaran keutamaan, dan kemudian bersedia melaksanakan 

ajaran keutamaan tersebut. Upaya ini juga harus disertai denganmelakukan 

pendekatan diri secara intensif dengan Tuhan Yang Maha Esa.
112

 

Melalui tembang Ilir-ilir, Sunan kalijaga memberi wejangan bahwa yang 

petama kali dilakukan oleh manusia adalah menggugah atau membangun jiwanya 

agar sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi. Jiwa yang 

telah sadar berarti mampu memahami tugas dan kewajibannya untuk turut 

hamemayu hayuning bawana . 

Di dalam melaksanakan tindakan kerja hamemayu hayuning bawanamanusia 

harus memahami benar mengenai falsafah hidup petani dalam menanam padi. 

Dimana petani hanya dapat menuai padi setelah bermandikan peluh, membajak 

dan mencangkul sawahnya, kemudian menyebar benih, selanjutnya menjaganya 

sampai panen tiba. Hasil pengobanan petani tersebut akan menuai hasil panen 

yang akan memberi manfaat. Tidak hanya kepada diri pribadi, melainkan kepada 

keluarga (anak dan istri) dan orang lain 

Perumpamaan falsafah hidup petani dalam tembangn Ilir-ilir dapat 

digunakan sebagai cara mengolah pekerti manusia agar menjadi insan berbudi 

mulia. Memang sebagian dari kodrat pekerti manusia itu cenderung pada 

kejahatan. Akan tetapi, terlaksananya hingga menjadi perbuatan itu juga 

bergantung pada angan-angannya.
113
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Jika angan-angannya bisa mengendalikan diri, perbuatan menuju kearah 

kejahatan dapat dicegah. Jika pekerti manusia sebagai sawah ladang petani, maka 

angan-angan itu sebagai media untuk mengolahnya. Sebagai bajaknya adalah 

kerelaan, gurunya adalah kejujuran, pupuknya adalah kesabaran dan kepasrahan. 

Air yang digunakan untuk menyirami adalah selalu ingat, percaya, dan setia. 

Sarana pemeliharaannya agar tanaman padi dapat sumburat menguning hingga 

panen, tidak dimakan hama adalah dengan menyingkiri paliwara  (larangan 

Tuhan). Karena itu, Cah angon-cah angon penekno blimbing kuwi 

lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh dodotiro dodotiro-dodotiro, pengertian 

lain, betapapun susuhnya mengolah pekerti manusia,namun tetap dilaksanakna, hal 

ini dimaksudkan untuk upaya penyucian diri. 

Kesederhanaan hidup petani dapat diteladani, sekalipun hanya dengan 

pakaian yang robek di tepiannya. Pakaian yang tidak lagi utuh itu dapat dijahit dan 

disulam serta dicucinyahingga bersih untuk dapat digunakan untuk menghadap 

Tuhan sewaktu-waktu dipanggil. Karena itu, pekerti manusia harus dapat 

dibiasakan dengan hidup sederhana dan berhemat atas harta yang dimiliki. 

Gunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan 

kebijakan serta kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan.
114

 

Apabila falsafah tembang Ilir-ilir tersebut dapat diterapkan sebegai sumber 

kearifan di dalam pembentukan pekerti manusia yang beradab, bermartabat, dan 

berbudi luhur, maka kehidupan di muka bumi akan mengalami kedamaian 

                                                           
114

Ibid., 193-194. 



59 

 

 

sesungguhnya. Dengan demikian, fungsi tembang Ilir-ilir sebagai sumber kearifan 

dalam pembentukan peketi manusia dapat memenuhi sasarannya.
115

 

E. Hikmah yang Dapat Dipetik dari Tembang DolananJawaIlir-ilir 

Tembang Ilir-ilir yang di tulis oleh Sunan Kalijaga pada seputar abad 15-16 

M,itu bukan sekedar tembang dolanan yang mengasyikkan dan menghibur,akan 

tetapi pula mengandung petuah atau wejangan hidup bagi setiap manusia untuk 

mengolah budi pekertinya agar mencapai kesempurnaan.Pengolahan budi pekerti 

manusia itu dilambangkan dengan kehidupan petani.
116

 

Hal ini mengingat masyarakat Jawa adalah masyarakat agraris yang hidup 

sederhana dan penuh kesabaran di dalam menggarap sawah (ladang)hingga 

menuai padi yang bermanfaat bagi orang banyak.Ibarat sawah atau ladang 

petani,perkerti manusia harus diolah, dibajak,dicangkul,disebari 

benih,diairi,dipupuk,disiangi,dan di jaga agar dapat bermaslahat baik bagi pribadi 

maupun orang banyak.
117

 

Pekerti manusia harus diolah setiap hari agar dapat melaksanakan lima 

watak utama.Pengolahan lima watak utama tersebut dapat diibaratkan jamu yang 

berasa pahit.Jamu yang hanya dapat diminum oleh mereka yang memiliki jiwa 

sentosa dan percaya bahwa jamu tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit 
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hati.Karena itu,mudah dan sukarnya melaksanakan ajaran lima watak utama 

adalah sangat tergantung pada manusia itu sendiri.
118

 

F. Makna Tembang Dolanan Jawa Ilir-ilir 

TembangIlir-ilir sekalipun bentuknya termasuk jenis tembang dolanan 

namun mengandung makna yang tinggi, penjelasannya sebagai berikut. 

Lir-ilir, lir-ilir 

tandure wes sumilir  

tak ijo royo-royo 

 tak senggoh penganten anyar
119

 

 

Lir-ilir, lir-ilir dalam tembang Ilir-ilir yang dimaknaidengan 

“bangun,bangunlah,bangun” atau dapat diartikan dengan 

“sadarsadarlah,sadar”,tersebut menggambarkan bahwa Sunan Kalijaga selalu 

mengajak kepada setiap manusia untuk selalu bangun (sadar)dari kelelapan tidur 

panjang. Senantiasa menyadari akan tugas dan kewajiban hidupnya di dunia ini. 

Tidur dalam artian hanya mengurus duniawi saja. Setelah bangun dan sadar, 

maka segeralah mencari dan menemukan petunjuk dari Tuhan. Maknanya, setelah 

manusia sadar, segeralah berbakti, beriman, dan bertakwa pada tuhan. Salah 

satunya diwujudkan dengan melakukan dzikir, bersembahyang, atau salat lima 

waktu.
120

 

Menurut Ana Rosmiyati, kata Lir ilir (bangunlah, bangun) dimaknai sebagai 

suatu gerakan angin sepoi-sepoi sebagai suatu ajakan yang bernada lembut untuk 
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mengingat sang pencipta dengan melakukan dzikir. Dengan berdzikir, manusia 

menjadi ingat kepada sang pencipta yang biasa terlena dengan kehidupan duniawi. 

Manusia kembali berdzikir untuk mengagungkan Sang Pencipta.
121

 

Tandure wis sumilir memiliki makna tanamannya sudah bersemi. Biasanya 

orang Jawa menanam padi di sawah atau di ladang. Ibarat suatutanaman padi yang 

sudah bersemi, kebaktian kesadaran, keimanan, dan ketakwaan manusia kepada 

Tuhan sudah mulai tumbuh dan bersemi. 

Karena itu, lanjutkan dan tetap terus peliharalah spirit kebaktian, kesadaran, 

keimanan, dan ketakwaan pada Tuhan agar tetap menyala. Iman tetap dijaga, agar 

semakin lama semakin bercahaya untuk memerangi jalan hidup dari dunia hingga 

akhirat.
122

 

Tak ijo royo-royo itu mengandung arti dibuat tumbuh subur, daunnya hijau 

segar. Maksud diatas nampak nya menekankan penampilan tentang pribadi muslim 

yang menyenangkan. Menjadi manusia yang sehat jasmani rohani. Karena benih 

iman tadi selau dirawat dengan baik. Maka tumbuh iman yang baik pula ijo royo-

royo itu lambang tanaman yang subur, karena dirawat baik.
123

 

Tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar  memiliki makna harfiah 

bahwa tanaman padi yang telah subur menghijau seperti pengantin baru. Sebagai 
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seorang pengantin baru tentu akan merasa bahagia dan tampak berseri-seri 

wajahnya. 

Potongan kalimat puitik dan simbolik dari syair tembang Ilir-Ilir tersebut 

pula melukiskan bahwa seorang yang telah sadar dan penuh kebaktian pada tuhan 

senantiasa hidupnya akan bahagia dan tampak berbinar-binar wajahnya.
124

 

Jadi,sebagai seorang manusia harus sadar bahwa hidup didunia ini tidak 

hanya mengurus dan mencari harta dunia saja, untuk itu segeralah beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan dengan melakukan dzikir dan salat lima waktu, karena 

dzikir dan salat lima waktu adalah benih Iman dan Islam yang mana benih tersebut 

telah bersemi, maka peliharalah agar tetap tumbuh dan berkembang. Orang yang 

sadar senantiasa hidupnya akan bahagia dan berbinar-binar wajahnya. 

Cah angon-cah angon  

Penekno blimbing kuwi 

Lunyu-lunyu yo penekno  

Kanggo mbasoh dodotiro
125

 

 

Cah angon-cah angon (anakgembala, anak gembala) ditafsirkan maknanya 

sebagai seorang pegembala yang selalu mengarahkan hewan-hewan gembalanya 

agar tidak tersesat. Pengembala diibaratkan seorang imam. Seorang imam 

berkewajiban untuk selalu membimbing umatnya dijalan yang benar meskipun 

banyak rintangannya. Kata “cah angon” itu dilihat sebagai sebuah seruan lembut 
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para imam, kyai-kyai, atau raja-raja, ataupun kaum terpelajar yang merasa 

mempunyai kewajiban untuk mengarahkan rakyatnya sebagai jamaahnya.
126

 

Peneken blimbing kuwi (panjatlah blimbing itu) memiliki makna yang sangat 

kuat, karena buah blimbing adalah buah berwarna hijau dengan lima sisi yang 

biasa dianggap sebagai simbol dari lima rukun Islam. Dalammenjalankansyariat 

Islam, maka Raja menghimbaukepadamasyarakat agar menjalankansyariat 

Islam.Jikarukun Islam tersebutbenar-benardilaksanakandenganbaikmaka orang 

itudianggapbertakwa.Dari ketakwaannyadapatmembersihkandiridarisegaladosa 

yang pernahdiperbuat.Maka, denganmenjalankanrukun Islam denganbaik, 

manusiakembalikefitrahnyamenjadimanusia yang bersih.
127

 

Buahblimbingmempunyailima sisi yang mana lima sisiinilah digambarkan 

sebagai 5 rukun islam, yaitu: shahadatain, salat, zakat, puasa, haji. 

Dalam bait ini, AchmadChodjimmengartikanberbeda. Diaberkata, 

belumtentu yang dimaksutdengan kata “blimbing” dalamSyairIlir-

ilirolehSunanKalijagadiartikansebagairukun Islam, bias 

sajahanyasebagaiformalitas.Tidakperludisimbolkandenganmemenjatpohonblimbin

gmeskipunlicin.Sekalilagi, perhatikan bait 

tersebut.Pohonituharusdipanjatmeskipunlicin.Karenabuahnyaakandigunakanuntuk
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penyucihamabagidodotyang dipakaisebo. Kalauhanyakepercayaan, keyakinan, 

ataupemeluk agama, tak bias dipakaisebagaipenyucihama.
128

 

SunanKalijagatentumelakukantindakan yang historis.Yang 

berlandasansejarah.Diamengumpamakansuatusimbol yang 

dikenaldalamsejarahJawa.DalamsejarahBudhaJawa, 

buahblimbingdenganlimagarisnyaitumelambangkanPancasilaBuddis, lima 

silakemoralan yang diajarkandalam agama Budha. 

Kelimasilaituialahmenghindaripembunuhan, pencurian, perbuatanasusila, 

kebohongandanmabuk-mabukan.Inilahsila yang dikenal di Jawawaktuitu.
129

 

BerbedalagidenganpendapatMunawwar J. 

Khaelanydalambukunya“SunanKalijaga Guru Orang Jawa”.Menurutnya, secara 

simbolik, buah blimbing ini melambangkan lima watak utama yang harus dimiliki 

oleh manusia agar dapat menyempurnakan kebaktian, keimanan, dan 

ketakwaannya pada Tuhan. Lima watak keutamaan adalah rela, tawakkal atau 

bersyukur, jujur atau menepati janji, sabar, dan berbudi luhur.
130

 

Lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh dodotiro memiki makna biar 

(pohon blimbing) itu licin tetap panjatlah, karena buah blimbing dapat untuk 

mencuci pakaianmu. Pohon blimbing merupakan salah satu pohon yang terbilang 

licin bila dipanjat. Namun buah blimbing harus tetap dipetik untuk mencuci dodot 

(pakaian) agar bersih dari kotoran atau noda. 
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Pada zaman dahulu, buah blimbing digunakan untuk mencuci pakaian. 

Sementara pakaian disini memiliki makna simbolik sebagai hati manusia. 

Karenanya agar tetap bersih dan suci, hati manusia harus selalu dicuci dengan 

melaksanakan lima rukun Islam yakni syahadat, salat, puasa, zakat dan haji.
131

 

Hanya dengan melaksanakan kelima rukun Islam, manusia akan selalu dekat 

dengan Tuhan. Penguasa jagat raya bersinggasana di hati manusia yang telah 

dicuci dari segala kotoran, noda, dan dosa.
132

 

MenurutAchmadChodjim, yang dimaksuddengandodotadalahkainpanjang 

yang dipakaipara Raja dan Nara Praja. 

Dodotjugadigunakansebagaiselimuttidur.DalamSeratKandhadisebutkanbahwa 

orang-orang suruhan Aria Penangsangmenemukan Raja 

Pajangsedangtidurberselimutdodot.Jadi, dodotmerupakankain yang 

sangatpentingbagi Raja.Padahal agama dalamkhazanahbudayaJawadisebut 

“ageman” ataupakaian.Agama AgemingAji, agama meupakanpakaianpara Raja.
133

 

Jadi, sebagai khalifah fil „ard hendaknya manusia memperbaiki dirinya 

dengan cara melakukan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan 

haji. Walaupun melakukan itu semua sulit harus tetap dilakukan. Jika benar-benar 

dilaksanakan dengan baik maka hati kita akan bersih.  
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Dodotiro-dodotiro  

Kumitir bedhah ing pinggir 

Dondomono jlumatono  

Kanggo sebo mengko sore
134

 

 

Memiliki arti pakaianmu berumbai robek di tepi, jahitlah, sulamlah, untuk 

menghadap nanti sore. Salah satu potongan dari syair tembang Ilir-ilir tersebut 

menyiratkan makna bahwa selain sebagai perumpamaan hati, pakaian 

melambangkan kepercayaan (agama) kepada Tuhan. 

Pandangan Sunan Kalijaga tersebut sejalan pendapat Sri Susuhan 

Mangkunegara IV yang tertuang dalam Kitab Wulangreh, di mana beliau 

menyatakan bahwa agama ageming aji (agama merupakan pakaian yang harus 

dirawat). Dengan demikian, pakaian yang robek di tepi harus dijahit atau disulam 

agar utuh kmbali. Hal ini mengandung bahwa kepercayaan atau (iman, agama) 

harus tetap utuh, dan hendaklah selalu dijaga agar jangan sampai rusak dan bahkan 

berakhir hancur berantakan.
135

 

Dodot adalah pakaian panjang yang dipakai para raja dan nara praja. Dodot 

juga digunakan sebagai selimut tidur. Dalam serat khanda disebutkan bahwa 

orang-orang suruhan Aria Penangsang menemukan Raja Pajang sedang tidur 

berselimut dodot. Jadi dodot merupakan kain yang sangat penting bagi Raja. 
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Padahal, agama dalam khazanah budaya Jawa disebut “ageman” atau pakaian. 

Agama Ageming Aji, agama merupakan pakaian Raja.
136

 

Dodot itu harus dijahit agar tampak utuh kembali. Dalam bahasa Sunan 

dikatakan, “dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore”, jahitlah pakaian 

anda untuk menghadap kepada Sang Maha Raja. Menghadap ke Sang Maha Raja 

harus dengan memperbaiki agamanya.
137

 

Sudah barang tentu setelah bertobat kita tidak akan melakukan kesalahan-

kesalahan lagi, maka agar kita selalu ingat ke jalan Allah yang benar, kita harus 

selalu mengingatnya dengan jalan salat dan dzikir setiap hari. Hal itu sangat 

penting untuk hidup kelak di akhirat. 

Kanggo seba  itu mengandung maksud, datang menghadap yang Maha kuasa, 

yaitu Allah. Sedang sore adalah akhir dari perjalanan satu hari. Awalnya pagi, 

akhirnya (yang berakir) sore. Disini dimaksudkan akhir dari perjalanan manusia di 

dunia ini. 

Sesungguhnya orang yang telah berbakti, beriman, dan bertakwa pada tuhan, 

namun bila iman dan takwanya goncang, menipis, dan masih berlombang-

lombang, sobek kecil-kecil dibagian tepinya, berarti orang tersebut belum 

sempurna di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Sebab, busananya belum utuh 

untuk dikenakannya di  dalam menghadap ke hadirat Tuhan. Kata “mengko sore” 

sebagai penanda bahwa waktu ajal sudah dekat. Karenanya, sesekalipun belum 
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tahu kapan waktunya dipanggil untuk menghadap ke hadirat Tuhan, namun seiap 

manusia harus selalu mempersiapkan diri suatu menerima panggilan itu.
138

 

Jadi, selain sebagai perumpamaan hati, pakaian melambangkan agama, 

agama akan rusak jika seorang manusia melakukan kemungkaran dan menjadikan 

agama tidak sempurna, maka dari itu perbaikilah karena kesemuanya itu untuk 

hidup kelak di akhirat.  

Mumpung padhang rembulane 

Mumpung jembar kalangane 

Yo surako surak hiyo
139

 

 

Mumpung padhang rembulane, memiliki makna manusia harus 

menggunakan waktu dengan baik. Karena kematian kapanpun bisa datang. Tidak 

peduli waktu siang atau malam. Maka di waktu pagi manusia dapat memanfaatkan 

waktu bekerja mencari nafkah dan malam harinya untuk istirahat dan beribadah.
140

 

Mumpung jembar, luas kalangane ini dimaksud luas areal sinar bulan tadi, 

bisa menerangi daerah mana saja.Maksud dari kesemuanya itu mumpung padang 

rembulane, mumpung jembar kalangane. Adalah mumpung masih ada kesempatan 

bertaubat untuk menek blimbing itu atau untuk melaksanakan perintah agama, 

yaitu lima rukun Islam tadi. Karena dengan adanya sinar Islam itu kita bisa 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kesempatan yang baik dan 
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luas itu mumpumg padang rembulane, mumpung jembar kalangane jangan sampai 

disia-siakan begitu saja.  

Kesemuanya itu merupakan ajakan untuk seluruh umat manusia untuk 

melaksanakan kelima rukun Islam dengan baik, mumpung masih hidup masih ada 

kesempatan sebab, kalau orang sudah mati (gelap), kesempatan untuk bertobat 

sudah tidak ada lagi.Syair tembang Ilir-ilir ini memberi pesan (peringatan) agar 

setiap manusia jangan suka menunda waktu selagi masih muda, selagi sehat, selagi 

masih gagah perkasa, selagi masih memiliki waktu panjang, dan selagi ada 

kesempatan segeralah bertaubat dan segeralah mengenakan busana kesucian untuk 

menghadap tuhan melalui doa dan sembahyang (salat lima) waktu sebelum 

datangnya ajal. 

Sebab jikalau sebab terlanjur tua renta, sakit sakitan, dan pikun, mustahil 

dapat mengenakan busana kesucian serta membina kebaktian, keimanan, dan 

ketakwaan pada tuhan secara baik dan benar. Karenanya selagi masih ada 

kesempatan, kenapa tidak digunakan secara baik-baik untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban sebagai hamba tuhan dimuka bumi.
141

 

Yo Surako, Surak hiyo menggambarkan perasaan seseorang yang tengah 

merasa senang, gembira, bahagia, serta rasa syukur pada Tuhan. Dikarenakan 

orang tersebut telah mampu mengenakan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat 

zakat, puasa dan haji. 
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Sebagai busananya, mentaati sabda Tuhan, dan menjauhi semua larangan-

Nya, hingga memasuki surga kemulian abadi, dan kembali menyatu dengan tuhan. 

Kebahagiaan yang tiada tara,jika setiap manusia dapat kembali kehadirat Tuhan 

secara pratitis. Berasal dari Allah yang suci dan kembali kepada Allah yang suci 

pula.
142
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN TASAWUF DALAM TEMBANG 

DOLANAN JAWA ILIR-ILIR 

Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga juga menciptakan beberapa tembang seperti 

Dandang Gula dan Ilir-ilir. Tembang yang terkenal hingga sekarang yang 

bersyairkan dakwah adalah Ilir-ilir.Tembang ini sekalipun bentuknya termasuk jenis 

tembang dolanan namun mengandung makna yang tinggi, yang mana didalam makna 

tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan tasawuf yang akan diuraikan dibawah ini. 

Bait pertama yang berbunyi,  

Lir-ilir, lir-ilir 

tandure wes sumilir  

tak ijo royo-royo 

 tak senggoh penganten anyar
143

 

 

Sebagai seorang manusia harus sadar bahwa hidup didunia ini tidak hanya 

mengurus dan mencari harta dunia saja, untuk itu segeralah beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan dengan melakukan dzikir dan salat lima waktu, karena dzikir dan salat 

lima waktu adalah benih Iman dan Islam yang mana benih tersebut telah bersemi, 

maka peliharalah agar tetap tumbuh dan berkembang. Orang yang sadar senantiasa 

hidupnya akan bahagia dan berbinar-binar wajahnya.  

Nilai pendidikan tasawuf yang berada dalam bait ini adalah nilai iman dan 

takwa, yang mana semua orang tadi harus sadar bahwa hidup didunia ini tidak hanya 
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mengurus dan mencari harta dunia saja dan segera beriman dan bertakwa kepada 

Allah. Seseorang yang sadar akan tugasnya di bumi ini akan senantiasa beriman dan 

bertakwa. Melakukan semua pekerjaan pun juga dengan menjaga keimanannyaa, 

seperti ketika ada seseorang yang setiap harinya mencari nafkah dengan berdagang, 

dalam dagangnya ia tidak akan melakukan kecurangan, misalnya dengan 

menambahkan berat timbangannya atau yang lainnya. Contoh lagi apabila ia menjadi 

pejabat negara, dia tidak akan pernah korupsi karena orang-orang yang seperti ini 

adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan orang yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah itu selalu merasa dimanapun dan apapun yang mereka 

lakukan itu dilihat oleh Allah. Ketika semua orang bisa merasa kalau setiap 

tindakannya dilihat oleh Allah maka kehidupan orng itu akan selalu terlindungi dari 

hal-hal buruk. Dan berbahagialah bagi orang yang telah melaksanakan semua 

perintah Allah dan yang telah menjauhi larangannya. 

Iman itu sendiri adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan 

memanifestsikan dengan amal perbuatan. Iman dapat diperkuat dengan ilmu dan 

diperlemah dengan kebodohan. Sebagaimana firman-Nya, “Adapun bagi orang-

orang yang beriman, maka surah ini akan menambah imannya, dan mereka merasa 

gembira”.144
 

Sedangkan takwa adalah berarti terpelihara dari kejahatan, karena adanya 

keinginan yang kuat untuk meninggalkan kejahatan. Menurut kaum sufi, takwa dalam 

pengertian terakhirlah yang mereka maksudkan, yakni terpeliharanya hati dari 
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berbagai dosa yang mungkin terjadi karena adanya keinginan yang kuat untuk 

meninggalkannya sehingga mereka terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk 

(jahat).
145

 

Bait kedua, 

Cah angon-cah angon  

Penekno blimbing kuwi 

Lunyu-lunyu yo penekno  

Kanggo mbasoh dodotiro
146

 

 

Sebagaikhalifah fil „ard hendaknya manusia memperbaiki dirinya dengan cara 

melakukan lima rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Walaupun 

melakukan itu semua sulit harus tetap dilakukan. Memang sangat sulit sekali 

melakukan lima rukun Islam tersebut. Contohnya seperti, ketika seseorang itu 

disibukkan dengan urusan dunianya seperti bekerja, sekolah dan lainnya, ketika 

mereka sedang asik dengan kesibukkannya dan tibalah waktu salat, terkadang ada 

sebagian orang yang mengundur-ngundur salatnya sehinnga ia malah lupa tidak 

mengerjakannya. Ada lagi ketika orang itu setiap hari bekerja keras membanting 

tulang hanya untuk mencari uang dan ketika ia sudah kaya ia lupa akan 

kewajiabannya bersedekan dan zakat. Memang sulit menjalankan lima rukun Islam, 

akan tetapi jika kelima rukun Islam tersebut benar-benar bisa dilaksanakan dengan 

baik maka hati kita akan bersih.  
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Nilai pendidikan tasawuf yang muncul dalam bait ini adalah bersih hati atau 

hati yang bersih. Hati yang bersih akan membuat kita melakukan apapun menjadi 

senang. Maka dari itu hati kita harus selalu dibersihkan setiap harinya. Membersihkan 

hati dilakukan dengan cara menjauhi akhlak-akhlak tercela, seperti sombong, riya‟, 

hasad, cinta dunia dan sejenisnya. Dan harus menghiasinya dengan akhlak-akhlak 

yang terpuji.
147

 

Bait ketiga,  

Dodotiro-dodotiro  

Kumitir bedhah ing pinggir 

Dondomono jlumatono  

Kanggo sebo mengko sore
148

 

 

Dodotiro-dodotiro, kumitir bedhah ing pinggir, dhondomono jlumatono, 

kanggo sebo mengko sore. Selain sebagai perumpamaan hati, pakaian melambangkan 

agama, agama akan rusak jika seorang manusia melakukan kemungkaran, seperti 

waktunya mengeluarkan zakat harta benda pura-pura tidak mengerti, sudah waktunya 

sembahyang malah diulur-ulur salatnya, selalu merasa kurang dan tidak puas atas 

nikmat yang dia dapat, selalu mengeluh atas cobaan yang dihadapinya,  hal-hal 

sekecil inilah yang diabaikan manusia ini bisa menjadikan agama tidak sempurna, 

maka dari itu perbaikilah karena kesemuanya itu untuk hidup kelak di akhirat. 

Memperbaikinya dengan cara harus selalu bersyukur atas apa yang telah ia dapat, 

selaluriḍa atas segala karunia yang diberikan atau balak yang ditimpakan kepadanya 
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dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang ditimpanya, dan haruslah 

bertawakal yaitu berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha dan ikhtiar 

secara maksimal, kemudian dapat menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah 

terhadapnya. Jika hal itu bisa dilaksanakan dengan baik maka hatinya akan menjadi 

bersih dan juga bisa dibuat bekal nanti di akhirat. 

Nilai-nilai pendidikan tasawuf yang terdapat dalam bait ini adalah: 

Nilai yang pertama adalah syukur yaitu mengakui terhadap nikmat yang 

telah diberikan Allah kepadanya dengan kedudukan-Nya. Selanjutnya, ia 

membagi syukur kepada beberapa bentuk: syukur dengan lisan berupa 

pengakuan terhadap nikmat Allah, syukur dengan tubuh berupa penggunaan 

nikmat itu dalam menaati Allah, dan syukur  denagn hati berupa pengakuan 

serta membesarkan pemberi nikmat (Allah).
149

 

Dalam pandangan tasawuf, nikmat hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, 

karena nikmat akhirat itu  kekal sedangkan nikmat dunia sementara saja. Allah 

Swt. menegaskan dalam QS. al-Ibrahim ayat 7, “Sungguh jika kamu bersyukur, 

pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari 

nikmat-ku, sungguh azab-Ku sangat pedih”.150
 

Nilai yang kedua adalah rida, rida  adalah kondisi kejiwaan atau sikap 

mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang 

diberikan atau balak yang ditimpakan kepadanya. Ia akan senantiasa merasa 
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senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Sikap mental semacam ini 

adalam maqām tertinggi yang dicapai oleh seorang sufi.
151

 

Nilai yang ketiga  dalam bait ini adalah sabar, disini dikatakan bersabarlah 

karena kesabaran meropakan pengokoh segala urusan di duniawi ini. Kesabaran 

merupakan salah satu akhlak mulia. Allah berfirman: 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat 

sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(QS. al-Baqarah:153) 

 

Kebahagiaan itu terlatak pada keberhasilan seseorang dalam usahanya 

mendekati Allah. Dan itu dapat diperoleh dengan cara mengikuti kebenaran dan 

meninggalkan kebatilan untuk selamanya. Secara fitrah, jiwa manusia memang 

membenci kesabaran dan lebih condong kepada kebatilan. Karena itu, untuk 

memperoleh kebahagiaan, ia memerlukan kesabaran, yakni dengan cara 

membelokkan jiwa kepada kebenaran.
152

 

Nilai yang keempat adalah tawakal, tawakal adalah kerelaan yang penuh 

atas segala yang diterimanya. Dan selanjutnya ia akan senantiasa memiliki 

harapan atas segala yang dikehendaki dan dicita-citakannya.
153

 Seteleh 
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kesemuanya itu bisa dilaksanankan, itulah bekal kita nanti diakhirat ketika nanti 

telah tiba waktunya. 

Bait yang keempat,  

Mumpung padhang rembulane 

Mumpung jembar kalangane 

Yo surako surak hiyo
154

 

 

Selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk bertaubat dan melaksanakan 

syariat maka laksanakanlah dan bergembiralah bagi yang telah bisa 

melaksanakannya. 

Semua manusia didunia ini pastilah pernah melakukan dosa, walau dosa itu 

disengaja atau tidak. Maka untuk itu segeralah bertaubat mumpung masih muda, 

masih sehat, masih ada waktu dan masih diberi kesempatan mari kita berbondong-

bondong untuk bertaubat memohon ampun kepada Allah.  

Dalam tradisi tasawuf, taubat dikategorikan dalam tiga tingkatan. Pertama, 

taubat bagi kalangan awam, yakni taubat pada tingkatan yang paling dasar. Di mana 

seseorang yang melakukan taubat dituntut untuk memenuhi persyaratan yang paling 

minimal. Yaitu menyesali segala segala perilaku kesalahan yang telah dilakukan, 

dengan sepenuh hati, serta meninggalkan perilaku kesalahan tersebut untuk selama-

lamanya. Lebih dari itu, juga harus diikuti dengan keyakinan untuk tidak akan 

mengulangi kesalahan yang sama. Jika perilaku kesalahan tersebut berhubungan 

dengan sesama manusia maka dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. 
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Dan apabila berkaitan dengan harta benda, ia harus mengembalikannya. Dengan kata 

lain, taubat pada tingkatan pertama berarti kembali dari kemaksiatan atau kejahatan 

menuju kebaikan.
155

 

Dan pada akhirnya manusia yang bertaubat dengan sungguh-sungguh pasti akan 

diampuni segala dosanya dan akan menjadi orang yang berbahagia. Bersoraklah 

orang-orang yang telah bisa melakukan semua perintah Allah dan yang telah 

menjauhi segala larangan-Nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Makna Syair Tembang Dolanan Jawa Ilir-ilir   

Sebagai seorang manusia harus sadar bahwa hidup didunia ini tidak hanya 

mengurus dan mencari harta dunia saja, untuk itu segeralah beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan dengan melakukan dzikir dan salat lima waktu, 

karena dzikir dan salat lima waktu adalah benih Iman dan Islam yang 

mana benih tersebut telah bersemi, maka peliharalah agar tetap tumbuh 

dan berkembang. Orang yang sadar senantiasa hidupnya akan bahagia dan 

berbinar-binar wajahnya. Sebagai khalifah fil „ard hendaknya manusia 

memperbaiki dirinya dengan cara melakukan lima rukun Islam yaitu 

syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Walaupun melakukan itu semua 

sulit harus tetap dilakukan. Jika benar-benar dilaksanakan dengan baik 

maka hati kita akan bersih. Selain sebagai perumpamaan hati, pakaian 

melambangkan agama, agama akan rusak jika seorang manusia 

melakukan kemungkaran, maka dari itu perbaikilah karena kesemuanya 

itu untuk hidup kelak di akhirat. Selagi masih ada waktu dan kesempatan 

untuk bertaubat dan melaksanakan syariat maka laksanakanlah dan 

bergembiralah bagi yang telah bisa melaksanakannya 
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2. Nilai-nilai Pendidikan Tasawuf yang Terkandung dalam Tembang 

Dolanan Jawa Ilir-ilir 

Setelah di pelajari lebih lanjut, didalam tembang Jawa Ilir-ilir 

terdapat nilai-nilai pendidikan tasawuf didalamnya, yaitu: 

a. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan 

memanifestsikan dengan amal perbuatan.  

b. Takwa (berasal dari kata wiqāyah), berarti terpelihara dari kejahatan, 

karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkan kejahatan.  

c. Hati yang bersih, hati yang suci, akan mudah menyerap dan 

memantulkan kebaikan. Ia akan memancarkan cahaya seperti permata. 

Jika kita melihat wajah seseorang yang beriman. Wajahnya bercahaya 

karena terpancarnya cahaya keimanan dari hatinya. Oleh karena itu 

mari kita selalu membersihkan hati kita. 

d. Riḍa adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa 

menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau 

balak yang ditimpakan kepadanya. 

e. Tawakal adalah memotong hubungan hati dengan selain Allah. Sahl 

bin Abdullah menggambarkan seseorang yang tawakal di hadapan 

Allah adalah seperti seorang mati di hadapan orang yang 

memandikannya, yang dapat membelikkannya kemanapun ia mau. 
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Menurutnya, tawakal adalah terputusnya kecenderungan hati kepada 

selain Allah. 

f. Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah 

kepadanya dengan kedudukan-Nya.  

g. Sabar ialah meninggalkan segala macam pekerjaan yang digerakkan 

oleh hawa nafsu, tetap pada pendiri agama yang mungkin bertentangan 

dengan kehendak hawa nafsu, semat-mata karena menghendaki 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

h. Taubat adalah penyesalan diri terhadap perilaku jahat yang pernah 

dilakukannya di masa lalu.  

B. Saran 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

sumbangan informasi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk menggali 

dan meneliti secara mendalam lagi tentang nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung dalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir khususnya dalam aspek 

Tasawuf. Agar dapat memperdalam pengetahuan tentang pendidikan Tasawuf 

yang berada dalam tembang dolanan Jawa Ilir-ilir. Dan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan  tentang  Tasawuf yang berada dalam tembang 

dolanan Jawa Ilir-ilir. 

 


