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ABSTRAK 
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 Tazkiyat Al-Nafs adalah mensucikan hati dari berbagai kotoran baik lahir 

ataupun batin. Kesucian atau kejernihan hati merupakan salah satu syarat untuk dapat 

ber-taqarrub il al-Alla>h atau mendekatkan diri kepada Allah Saw serta Rasu>l-Nya. 

Dikatakan suci dan jernih jika hati terbebas dari berbagai nafsu serta penyakit hati. 

Akan tetapi dewasa ini dekadensi moral terjadi bukan hanya pada remaja melainkan 

masyarakat juga mengalami dekadensi moral. Sedangkan rehabilitasi kondisi moral 

yang tidak baik, menurut para ahli tasawuf tidak akan berhasil apabila terapinya 

hanya dari aspek lahiriyah saja, akan tetapi juga terapi terhadap aspek batiniyah. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana Konsep tazkiyat al Nafs dalam Wah}idiyah, bagaimana 

implementasi konsep tazkiyat al-Nafs dalam Wah}idiyah oleh jama‟ah, apa kontribusi 
yang diberikan S}alawat Wah}idiyah dalam meningkatkan kesadaran tazkiyat al-nafs 

jama‟ah S}alawat Wah}idiyah Desa Madusari Siman Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari pengurus masjid serta 

jama‟ah sebagai sumber data utama. Sedangkan sumber data tertulis merupakan data 
tambahan. Penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Hubberman.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) konsep tazkiyat al-Nafs ada 

dua yaitu muja>hadah dan lima Ajaran Wah}idiyah; dari lima ajaran ini memunculkan 
syukur, ikhlas}, sabar, tawakkal, ridha, khusnudzan, khauf, mahabbah, dan tanggung 

jawab 2) Implementasi Konsep tazkiyat al-Nafs oleh jama‟ah, untuk Ajaran 
Wah}idiyah dilaksanakan dalam segala aktivitas keseharian jama‟ah baik dalam 
kegiatan ’ubudiyah  ataupun mu’amalah; Adapun muja>hadah ’ubudiyah yaumiyah 

dan amaliyah dilaksanakan secara individual. Muja>hadah  khusus dan waqtiyah; 

dilaksanakan secara kolektif oleh jama‟ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah Tuhan Maha Pencipta dan Maha Pengatur, menciptakan manusia 

dengan memberinya dua macam kekuatan, yaitu kekuatan jasmani dan rohani, 

yang bersifat lahiriyah dan batiniyah. 
1
Allah juga memberi manusia mata kasar 

agar dapat melihat semua yang z}ahir  atau lahir, yang dapat dilihat oleh mata 

biasa. Tetapi Allah juga mengaruniakan suatu penglihatan yang halus dalam hati 

yang dikenal dengan bas}irah, yakni mata hati atau mata ruh. Bas}irah terbuka di 

dalam hati seseorang yang dekat atau yang kuat taqarrub-nya kepada Allah Swt. 

Hijab adalah tabir yang menutup pandangan manusia, namun maksud hijab yang 

dibicarakan ini adalah hijab hati, hijab hati apabila menyelubungi hati seseorang 

maka butalah mata hatinya atau basirah -nya, sehingga ia tidak dapat mengenal 

hakikat yang perlu diketahuinya. Akhirnya ia seperti orang yang buta. Firman 

Allah Swt.:
2
 

     

    

     

                                                           
1
 Mohammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah Untuk Menjarnihkan Hati dan Ma’rifat 

Billah wa Rasulihi Saw., (Jombang: DPP PSW, 2010), 3. 
2
 Q.S Al-Isra’ [17] : 72. 
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 Artinya:Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat 

(nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). 

Buta yang dimaksudkan itu bukan buta mata secara z}ahir, tetapi buta mata 

hati atau mata batin. Mata hati yang buta tidak akan mampu melihat cahaya yang 

membawa kita memandang akhirat. Adapun penyebab hati yang buta ialah sikap 

tidak peduli dengan perintah Allah Swt. ketika ia di dunia, yang membuat 

seseorang lupa kepada Allah Swt., lupa akan tujuan hidupnya dan lupa akan 

janjinya kepada Allah Swt. ketika ia berada di alam ruh dulu, sebelum ia 

dilahirkan di dunia.
3
 

Dalam hati manusia sama-sama bermarkas dua macam dewan yang 

berlainan pengaruh dan arahnya satu sama lain. Bahkan saling bertolak belakang 

dan saling berlawanan. Kedua dewan tersebut adalah dewan perancang kebaikan 

dan dewan perancang kejahatan. Siapa diantara dua dewan tersebut yang lebih 

dominan menguasai hati, dialah yang memegang komando segala gerak dan 

perbuatan atau tindakan manusia. Jelasnya, manusia akan terjerumus kepada 

kejahatan dan kehancuran apabila hatinya penuh kotoran-kotoran nafsu yang 

berkuasa dan memerintah sebagai dewan perancang kejahatan. Dan manusia 

dikatakan baik jika dewan perancang kebaikan yang lebih dominan memerankan 

diri sebagai komando.
4
 

 

                                                           
3
 Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Rahasia Sufi (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2004), 124. 

4
 Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah Untuk Menjarnihkan Hati dan Ma’rifat Billah wa 

Rasulihi Saw., 5. 
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Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: 

“Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, apabila 

segumpal daging itu baik, menjadi baik pulalah seluruh jasad, dan apabila rusak 

atau kotor, menjadi rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, yaitu hati.”5
 

Maksud hadits di atas adalah, hati yang bersih akan mampu memberikan 

ketenangan jiwa. Seseorang akan memantulkan perlakuan yang baik  apabila 

hatinya di komando oleh dewan perancang kebaikan. Dengan demikian hati yang 

bersih cenderung lebih dekat dengan Allah Saw, seperti dalam firman-Nya:  

     
      

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,, Dan 

Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.6 

 Namun sebaliknya dengan seseorang yang memiliki hati  kotor, maka akan 

kotor pula jasadnya. Dan hati yang kotor tidak akan mampu mendekati Allah 

Saw. sebelum dia membersihkan hatinya terlebih dahulu. Karena jiwa yang 

bersih merupakan syarat utama untuk dapat kembali kepada Allah Saw. karena 

Dia adalah Zat yang Mahabersih dan Mahasuci, dan hanya menginginkan atau 

menerima orang-orang yang suci.
7
 

                                                           
5
 Ibid., 6. (Hadits riwayat Imam Bukhori dan Muslim dari Nu‟man Bin Basyir R.a). 

6
 Q.S As-Syam [91] : 9-10. 

7
Sokhi Huda, Tasawuf Kultural Fenomena S}allawat Wah}idiyah, (Yogyakarta: LKis, 

2008), 58. 
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Oleh karena itu perlu kita sadari, bahwa penyakit hati seperti sombong, 

iri, riya’, takabbur, h}asud merupakan penyakit hati yang akan membutakan hati 

hingga tiada dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nafsu-nafsu yang 

menjerumuskan jiwa ke lembah kejahatan alangkah lebih baik dimusnahkan. 

“Sabar menuruti hawa nafsu lebih mudah dari pada menahan hal-hal yang 

menimbulkan hawa nafsu”, menurut ucapan Ibnul Qayyim.
8
 Namun dewasa ini, 

para remaja malah berbondong-bondong menyebarkan nafsu-nafsu mereka tanpa 

ada batasannya. Begitu banyak kalangan remaja yang mengumbar aurat, dan 

mereka bahkan tidak menyadari bahwa hal tersebut telah menimbulkan syahwat 

bagi para pemuda yang melihatnya.  

Untuk itu Al-Muhasibi mengatakan, “lakukanlah hal-hal yang 

menyebabkan kamu sadar, karena godaan dunia sangat menyilaukan membuat 

anda lalai akibatnya dan membuat anda lupa akan akhirat!” Untuk itu, maka 

operasi mental, membersihkan hati atau taskiyat al-nafs  harus secara terus 

menerus diusahakan dengan cara pendayagunaan kekuatan atau potensi batiniyah 

dalam bentuk do‟a permohonan kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, 

Maha Pengatur, Maha Pengasih dan Penyayang. 
9
 

                                                           
8
 Al-Harits al-Muhasibi, Risalah al-Mustarsyidin Tuntunan Bagi Para Pencari 

Petunjuk (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 141. 
9
 Mohammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah Untuk Menjarnihkan Hati dan Ma’rifat 

Billah wa Rasulihi Saw., 8. 
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Taskiyat al-nafs maksudnya membebaskan hati dari pengaruh-pengaruh 

nafsu yang senantiasa berusaha dan bertipudaya untuk menguasai hati manusia.
10

 

Tazkiyat  secara etimoligis punya dua makna: Penyucian dan pertumbuhan. 

Demikian pula maknanya secara istilah. Zakatun-nafsi artinya  penyucian 

(tat}ahhur) jiwa dari segala penyakit dan cacat, merealisasikan (tah}aqquq) 

berbagai maqam padanya, dan menjadikan asma’ dan s}ifat sebagai akhlaqnya 

(takhalluq). Pada artinya tazkiyat adalah tat}ahhur, tah}aqquq, takhalluq.
11

 

Nafsu-nafsu yang bersemayam pada diri manusia seperti halnya sombong, 

riya’, ‘ujub, dengki dan lain sebagainya haruslah dibersihkan secara terus 

menerus sampai pada akhirnya tertanam nafsu-nafsu yang tenang, yang 

menjadikan jiwa bersih dan mempermudahkan jiwa wus}ul kepada Tuhan 

Mahasuci, Maha Pencipta Alam semesta. 

Di dalam islam, Rasulullah Saw. memberikan tuntunan bermacam-macam 

do‟a. hampir setiap gerakan ada do‟anya. Namun para ulama, terutama ulama 

s}u>fi  berpendapat bahwa do‟a yang paling diijabahi oleh Allah adalah do‟a 

S}alawat. Banyak sekali macam-macam S}alawat. Dan masing-masing S}alawat 

mempunyai faedah tersendiri. Dan Alhamdulillah pada tahun 1963 tersusunlah 

S}alawat yang disebut dengan “S}alawat Wah}idiyah” dari Pondok Pesantren 

Kedunglo. Kemudian oleh mu’allif-nya yakni K.H Abdoel Madjid Ma‟roef 

secara umum memberikan ijazah secara mutlak kepada seluruh masyarakat untuk 

                                                           
10

 Ibid., 6. 
11

 Sa‟id bin Muhammad Daib Hawwa, Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun-Nafs 

Terpadu, Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta Timur: Robbani Press, 2001), 2.  
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mengamalkan tanpa pandang bulu. S}alawat ini memiliki faedah antara lain 

menjernihkan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa sehingga menjadi 

lebih banyak ingat dan sadar kepada Allah wa Rasuulihi SAW.
12

 

Berawal pada tanggal 28 November 2014, melalui pengamatan, terdapat 

beberapa ibu-ibu yang masih berpakaian dengan aurat yang terbuka sambil 

berbicara dengan perkataan yang kurang pantas untuk diucapkan. Masih sering 

membicarakan kesalahan dan kejelekan seseorang. Padahal, dalam lingkungan 

jama‟ah S}alawat Wah}idiyah,  hampir setiap kali ba’da s}olat ada ceramah dengan 

berbagai tema dan salah satunya tentang akhlaq. Hal ini merupakan salah satu 

tanda bahwa masih banyak moral yang kurang baik dan perlu rekonstruksi 

perbaikan akhlaq yang lebih baik lagi. Untuk itu, berangkat dari latar belakang di 

atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan hal terkait melalui judul 

IMPLEMENTASI TAZKIYAT AL-NAFS MELALUI S{ALAWAT 

WAH{IDIYAH (Studi Kasus Pada Jama‟ah S{alawat Wah{idiyah  Masjid al-

Muwa>h}idin, Madusari, Siman, Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Konsep Tazkiyat al-Nafs  dalam Wah{idiyah? 

2. Bagaimana Implementasi Taskiyat al-Nafs jama‟ah S{alawat Wah{idiyah  

Masjid al-Muwa>h}idin, Madusari, Siman, Ponorogo? 

 

                                                           
12

 Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah Untuk Menjarnihkan Hati dan Ma’rifat Billah wa 

Rasulihi Saw., 13. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep tazkiyat al-nafs dalam  Wah{idiyah? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan taskiyat al-nafs jama‟ah 

S{alawat Wah{idiyah  Masjid al-Muwa>h}idin, Madusari, Siman, Ponorogo? 

D. Manfaat Penelitian 

1. TEORITIS 

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memanfaatkan teori 

tentang tasawuf serta menjadi tambahan khazanah keilmuan khususnya, 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya dalam kehidupannya. Sumber 

daya sebagai potensi, pada dasarnya baru berupa kemungkinan, layaknya 

lembaga atau benih pada tumbuh-tumbuhan hasilnya baru akan terlihat 

apabila potensi tersebut dapat disalurkan.   

2. PRAKTIS 

a. Bagi Peneliti 

Karena saat ini peneliti sedang menjalani proses menuju sarjana 

S1 dalam bidang pendidikan, maka penulisan karya ilmiah ini diharapkan 

menjadi tambahan khazanah keilmuan peneliti untuk mempersiapkan diri 

menjadi calon pendidik yang benar -benar pendidik.   Karena seseorang 

yang memiliki latar belakang pendidik, haruslah mampu menjadi teladan 

yang baik untuk para peserta didiknya. Untuk itu, penelitian ini dirasa 

mampu memberikan manfaat untuk peneliti. 
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b. Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan baru di dunia tasawuf, sehingga mereka 

menyadari betapa pentingnya ilmu kesadaran ini untuk bekal hidup di 

akhirat kelak. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga 

reliabilitas hasil penelitian.
13

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistika cara lain dari 

kuantitatif.
14

 Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting dari 

pada hasil, analisis dilakukan secara induktif, dan makna merupakan hal yang 

esensial. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi 

kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai unit social tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, 

dan masyarakat. 

 

                                                           
13

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), 42. 
14

 Anselm Straus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1997), 4. 
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2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument atau 

Pengamatan berperan serta sebagai peneliti yang bercirikan interaksi social yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan 

subjek.
15

 Dan indepth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus 

berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian dalam penelitian ini, 

penulis bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrument lainnya sebagai penunjang. Kemudian 

mencatat secara hati-hati apa yang terjadi dan melakukan analisis refleksi 

terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan. 

3. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang bertempat di 

suatu Desa bernama Desa madusari, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Tepatnya peneliti meneliti pada jama‟ah Masjid al-Muwa>h}idin yang berada 

di Jln. Sri Rejeki Rt 1 Rw 2. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada banyaknya 

jama‟ah yang ikut mengamalkan S{alawat Wah{idiyah  serta didasarkan pada 

penyesuaian dengan topik yang dipilih. 

4. Sumber data 

Menurut Lofland & Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

                                                           
15

Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2000), 163. 
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selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
16

 dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber data utama yang berasal dari para tokoh sejarah, ketua dan wakil 

takmir masjid, dan jama‟ah masjid. Sedangkan sumber data lainnya sebagai 

sumber data tambahan. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

observasi, wawancara, dokumentasi. Sebab dalam penelitian kualitatif 

fenomena dapat dimengerti  maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada 

latar, di mana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis 

oleh atau tentang subjek). 

Dalam penelitian ini,  tehnik pengumpulan data lebih  banyak pada 

observasi berperan serta (partisipan observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.
17

  

a. Observasi  

Dalam penelitian kualitatif, observasi diklasifikasikan menurut tiga 

cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non 

partisipan. Kedua,observasi dapat dilakukan secara terus terang atau 

                                                           
16

Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Rrd 

(Bandung: Alfa Beta, 2006), 225. 
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penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dan dalam 

penelitian ini, teknik observasi yang dilakukan adalah peneliti atau pengamat 

sebagai partisipan. Peneliti menggunakan partisipan aktif, yaitu dalam hal ini 

peneliti datang di tempat orang yang diamati, dan ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut.
18

 

Pada observasi ini, peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan jama‟ah  

serta mengamati aktifitas-aktifitas yang terjadi di Jama‟ah S}alawat 

Wah}idiyah Masjid al-Muwa>h}idin, karakteristik fisik, dan situasi sosial. 

Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini 

peneliti mulai dari observasi deskriptif (deskriptive observation) secara luas, 

yaitu berusaha melukiskan secara umum dan situasi umum apa yang terjadi di 

Jama‟ah S{alawat Wah{idiyah  Masjid al-Muwa>h}idin. 

Kemudian setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti 

menyempitkan pengumpulan data dan mulai melakukan observasi terfokus 

(focused observation). Dan akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak lagi 

analisis dan observasi yang berulang-ulang di Jama‟ah S{alawat Wah{idiyah  

Masjid al-Muwa>h}idin, peneliti dapat mengambil lagi penelitiannya dengan 

melakukan observasi selektif (selective observation).
19

 

 

 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Rrd 

(Bandung: Alfa Beta, 2006), 227. 
19

 Ibid,. 230. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan.  

Ada banyak jenis wawancara antara lain: wawancara oleh tim atau 

panel, wawancara tertutup dan wawancara terbuka, wawancara riwayat 

secara lisan, serta wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
20

 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tak struktur yang 

sering disebut  wawancara mendalam, wawancara terbuka (open ended 

interview). Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk 

tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutanya 

disesuaikan dengan ciri-ciri responden.  

Wawancara tersebut bersifat luwes, susunan pertanyaan dan 

susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kontribusi saat 

wawancara, termasuk karakteristik social budaya.
21

 Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti   melakukan wawancara dengan beberapa orang 

yang bersangkutan dalam penelitian seperti: 

                                                           
20

 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 188. 
21

Dedy Mulyana, Metode penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu social Lainnya , 181. 
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1. Pelaku Sejarah (para tetua) terdiri dari: Bpk. Koiman, Bpk. Meseni, 

Bpk. Sipar. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan sejarah datangnya S{alawat Wah{idiyah  di desa Madusari 

Siman Ponorogo. 

2. Pengurus organisasi Masjid terdiri dari: Bpk. Mukhid, Bpk. Katenan, 

Bpk.Mansyuruddin, Bpk. Nurhadi. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data terkait ajaran S{alawat Wah{idiyah  serta 

pelaksanaannya di desa Madusari Siman Ponorogo 

3. Jama‟ah Masjid al-Muwa>h}idin : Untuk memperoleh data terkait 

pelaksanaan atau implementasi Konsep tazkiyat al-nafs dalam 

Sh}alawat Wah}idiyah oleh jama‟ah Masjid al-Muwa>h}idin desa 

Madusari Siman Ponorogo. 

Hasil wawancara dari informan tersebut di tulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini 

dinamakan transkip wawancara. 

c. Dokumentasi 

Tehnik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumentasi dan rekaman.
22

  

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang konsep 
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tazkiyat al-nafs dari dokumen berupa buku-buku Wah{idiyah  dan struktur 

kepengurusan Masjid al-Muwa>h}idin  desa Madusari Siman Ponorogo. 

6. Analisis data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

implementasikan kepada orang lain.
23

 Analisis data dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Teknis analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Aktifitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan conclution drawing/verifikation.
24

  

a.  Data reduction 

Data yang diperoleh dari lapangan begitu banyak jumlahnya, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian 

ini, data yang akan direduksi adalah data-data hasil dari observasi, 

wawancara serta hasil penelitian yang dilakukan.  
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b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif biasanya 

dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Conclusion drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, 

transferability, dependability, confirmability.
25

 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan Rrd 

(Bandung: Alfa Beta, 2006), 270. 



 

 

17 

1. Credibility (validitas internal) 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas).
26

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. 

Teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagaii sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang 

digunakan adalah teknik triangulasi sumber, dan teknik pengumpulan 

data. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:   

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b) Membandingkan berbagai argument dari informan yang berbeda 

c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan.
27
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2. Transferability (validitas eksternal) 

Seperti telah dikemukakan bahwa, transferability ini merupakan 

validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal 

menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian 

ke populasi di mana sampel tersebut diambil. 

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertannyaan, sehingga hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena 

itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga 

ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka 

peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, 

jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca 

menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, hingga dapat memutuskan 

dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di 

tempat lain.
28

 

3. Dependability (reabilitas) 

Dalam penelitian kuantitatif,  dependability disebut reabilitas. Suatu 

penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Untuk itu pengujian 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.
29
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4. Confirmability (obyektivitas) 

Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan 

uji obyektifitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, confirmability 

mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan 

dengan cara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses 

tidak ada, tetapi hasil ada.
30

 

G. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahapan penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Menurut Bodgan dan Taylor bahwa design penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum ke lapangan, yakni di mana peneliti mempersiapkan 

diri sebelum terjun ke lapangan. Desain penelitiannya bersifat fleksibel, 

termasuk ketika terjun ke lapangan. Sekalipun peneliti memakai 

metodologi tertentu, tetapi pokok-pokok pendekatan tetap dapat berubah 

pada waktu penelitian sudah dilakukan.   

                                                           
30
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Tahap pralapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian menyangkut persoalan etika penelitian.
31

 

2. Tahap Penelitian di Lapangan 

Dalam tahap ini peneliti mengacu pada desain yang dirancang 

sebelum turun ke lapangan. Namun desain yang disusun sedemikian rupa, 

bisa saja tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Pernyataan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya mungkin tidak mempunyai relefansi dengan 

situasi objek yang diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus mulai 

membuat formulasi desain yang baru lagi atau taktik baru lagi dan mulai 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu ke situasi yang lain.
32

  

Tahapan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data, 

pada bagian tahap analisis data ini terdiri dari: a) Konsep dasar analisis 

data. Hal ini akan mempersoalkan pengertian, waktu pelaksanaan, 
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maksud, tujuan, dan kedudukan analisis data. b) Menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis. Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti 

sudah mulai menemukan tema hipotesis. Namun analisis yang dilakukan 

lebih intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam, dan lebih 

ditelaah lagi dengan menggabungkannya dengan data dari sumber-sumber 

lainnya. c) Menganalisis berdasarkan hipotesis. Sesudah menformulasikan 

hipotesis, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan 

menemukan apakah hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data yang 

benar. Dalam hal demikian, peneliti akan membuang atau mengubah 

beberapa hipotesis. d) Tahap penulisan hasil penelitian. Penulisan laporan 

hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan tahapan kegiatan dan 

unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil penelitian 

merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti 

hendaknya tetap berpegang teguh pada etika penelitian, sehingga ia 

membuat laporan apa adanya, objektif, walaupun dalam hal ia akan 

mengalami kesulitan. 

H. Sistematiaka Pembahasan 

Untuk memuahkan penyusunan skripsi maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis kelompokkan dalam V bab. Yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. 

Sistematika dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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Bab pertama, Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi laporan penelitian secara keseluruhan. 

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, Dalam bab ini berisi kajian teori dan telaah penelitian 

terdahulu. Dalam kajian teori ini pembahasannya meliputi teori kesadaran, 

teori tazkiyat al-nafs,  dan S{alawat Wah{idiyah . 

Bab ketiga, Temuan penelitian, dalam hal ini berisi tentang hasil 

temuan penelitian di lapangan yang meliputi data umum berupa sejarah 

munculnya S{alawat Wah{idiyah, serta data khusus seperti sejarah masuknya 

ajaran  S{alawat Wah{idiyah, konsep tazkiyat al-nafs dalan Sh}alawat 

Wah}idiyah serta implementasi konsep tazkiyat al-nafs  dalam S{alawat 

Wah{idiyah  

Bab keempat, Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang 

analisis data. Dalam bab ini berisi analisis data tentang bagaimana konsep 

tazkiyat al-nafs dalam Wah}idiyah, analisis tentang bagaimana implementasi 

konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari oleh jama‟ah S}alawat 

Wah}idiyah. Bab ini berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan hasil 

temuan di lapangan. 
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Bab kelima. Penutup. Merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari penelitian. Dalam bab 

ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kesadaran 

Pengertian kesadaran dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari 

kata dasar sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti. Kesadaran berarti 

keinsafan; keadaan mengerti. Dan kesadaran diri berarti keadaan seseorang atas 

keadaan dirinya sendiri.
33

 

Kesadaran (consciousness) adalah kesiagaan (awareness) seseorang 

terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya (seperti pemandangan dan suara-

suara dari lingkungan sekitarnya) serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi 

memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. 
34

 

Menurut pandangan Rumi, secara terminology, Kesada a  jiwa Nafs) 

e asal da i kata Sudr  ya g e a ti dada atau Qalb (Hati), yaitu pengetahuan 
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tentang Al-H}aq, tentang hakikat dirinya dan keberadaannya di muka bumi ini yang 

hanya dapat disentuh oleh nafs yang suci.
35

 

Adapun bentuk kesadaran antara lain adalah: kesadaran yang luput selama-

lamanya, kesadaran semu, dan kesadaran hakiki. Psikoanalisa membagi kesadaran 

manusia menjadi tiga area, yaitu sadar, pra sadar dan tak sadar, dimana di dalam 

area kesadaran tersebut beroperasi tiga struktur kepribadian yaitu id (yang 

menggunakan prinsip pleasure bassed), ego (yang menggunakan prinsip reality –

bassed) dan super ego (yang menggunakan value-bassed). 

Behavioristik memandang kesadaran manusia sebagai bentuk yang nampak 

berupa perilaku, namun beberapa behavioris-kognitif juga mengakui bahwa dalam 

otak manusia terdapat proses belajar yang turut membentuk kesadaran tersebut.  

Humanistic juga memiliki kacamata yang berbeda, dari psikoanalisa dan 

behavioristik, dalam memandang kesadaran manusia. yaitu sebagai usaha 

pendayagunaan diri untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup hingga mencapai 

aktualisasi diri. Dengan kata lain, kesadaran manusia termanifestasi di dalam 

pemberdayaan diri; manusia dianggap sadar jika dirinya terus berusaha untuk 

mencapai aktualisasi diri. Sebaliknay manusia yang berhenti mengusahakan 

aktualisasi dirinya dapat dikatakan bahwa ada sebagian kesadarannya yang 

terpendam. 
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Prespektif yang ke empat adalah transpersonal. Transpersonal berusaha 

mengintegrasikan pemahaman tentang kesadaran manusia dari psikoanalisa, 

behavioristik, dan humanistic dan menambahkan satu factor yang merupakan  inti 

dari prespektif ini, yaitu transendensi- keadaan dimana manusia berhasil 

memperoleh personal consciousness dan mengalami universal consciouness. 

2. Teori Evaluatif  

a. Devinisi Evaluatif 

Istilah yang digunakan untuk jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif 

karena menunjukkan kata sifat sebagaimana kita gunakan istilah penelitian 

deskriptif. Sebenarnya penelitian ini dapat disejajarkan dengan penelitian deskriptif. 

Bedanya terletak pada syarat yang dipenuhi atau tidak. Penelitian deskriptif pada 

umumnya hanya memaparkan saja gambaran yang terjadi pada fenomena, yang 

dalam hal ini kegiatan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian 

evaluatif menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya criteria tolok 

ukur atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh, 

setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi objek nyata yang diteliti. 

Kesenjangan antara kondisi nyata dan harapan yang dinyatakan dalam criteria itulah 

yang dicari. 
36

 

Pengertian evaluatif, dari namanya sebenarnya sudah dapat ditebak apa isi 

kegiatanya. Istilah evaluasi sudah banyak dikenal hamper setiap orang, terutama 
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kalangan pendidikan. Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau 

informasi, untuk dibandingkan dengan criteria, kemudian diambil kesimpulan. 

Kesimpulan inilah yang disebut sebagai hasil evaluasi.
37

  

b. Model Evaluatif 

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti 

pendidikan, manajemen,perusahaan dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang 

baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam 

menggolongkan system pendidikan atas 4 dimensi, yaitu context, input, process dan 

product, sehingga model evaluasinya diberi nama CIPP model yang merupakan 

singkatan keempat dimensi tersebut. Keempat kata tersebut merupakan sasaran 

evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. 

1) Evaluasi  Konteks  (Context  Evaluation),  merupakan  penggambaran  dan 

spesifikasi  tentang  lingkungan  program,  kebutuhan  yang  belum  

dipenuhi, karakteristik  populasi  dan  sampel  dari  individu  yang  dilayani  

dan  tujuan program. Evaluasi konteks membantu merencanakan 

keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan 

merumuskan tujuan program.  

2) Evaluasi  Masukan  (Input  Evaluation),  membantu  mengatur  keputusan, 

menentukan  sumber-sumber  yang  ada,  alternatif  apa  yang  diambil,  apa 

rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, bagaimana prosedur kerja 
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untuk mencapainya. Informasi yang terkumpul selama tahap penilaian 

hendaknya digunakan untuk menentukan sumber dan strategi di dalam 

keterbatasan dan hambatan yang ada.  

3) Evaluasi  Proses  (Process  Evaluation)  digunakan  untuk  mendeteksi  atau 

memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama 

tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan 

sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Pada dasarnya 

evaluasi proses untuk  mengetahui  sampai  sejauh  mana  rencana  telah  

diterapkan  dan komponen apa yang perlu diperbaiki.  

4) Evaluasi  Produk/Hasil  (Product  Evaluation),  merupakan  penilaian  yang 

dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian yang dilakukan 

untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 
38

 

3. Tazkiyat al-Nafs 

Fitrah manusia bisa terkontaminasi oleh najis a awi seperti kemusyrikan, 

Allah Swt. e fi a  , Sesungguhnya orang-ora g usyrik itu ajis 39
, 

te ko ta i asi lu pu  hawa afsu ya g salah, Maka datanglah sesudah mereka, 

pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa 
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afsu 40
 , atau terkontaminasi oleh berbagai perangai binatang yang tidak cocok 

u tuk a usia, Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bakan 

mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)
41

. Sebagaimana di dalam 

jiwa juga terdapat kecenderungan untuk menentang rubu>biya, seperti sikap 

sombong dan angkuh. Jiwa juga bisa tertutup oleh berbagai kegelapan sehingga 

tidak bisa melihat berbagai hakikat sebagaimana mestinya. Karena itu, jika 

dikatakan tazkiyat al-nafs maka yang dimaksudkan ialah pembebasan jiwa dari 

berbagai najis yang mengotorinya, berbagai hawa nafsu yang keliru, berbagai 

perangai kebinatangannya yang nista, penentanganya terhadap rubu>biya, dan 

berbagai macam kegelapan.
42

  

a) Pengertian Tazkiyat al-Nafs 

Tazkiyat secara etimoligis punya dua makna: Penyucian dan 

pertumbuhan. Demikian pula maknanya secara istilah. Zakatun-nafsi artinya  

penyucian (tat}ahhur) jiwa dari segala penyakit dan cacat, merealisasikan 

(tah}aqquq) berbagai maqam padanya, dan menjadikan asma’ dan s}ifa>t sebagai 

akhlaqnya (takhalluq). Pada artinya tazkiyah adalah tat}ahhur, tah}aqquq, 

takhalluq.
43
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Pengertian lain dari tazkiyat al-nafs secara etimologi terdiri atas dua 

kata, yaitu tazkiyat dan al-nafs. Kata tazkiyat berasal dari bahasa arab yakni 

isim masdar dari zakka yang berarti penyucian. Sinonim atau padanan yang 

mirip dengan kata tazkiyat adalah tat}hir yang berasal dari kata t}ahara yang 

artinya membersihkan. Kata t}athir  atau t}ah{ara konotasinya adalah 

membersihkan sesuatu yang bersifat materiel atau jasmani yang dapat 

diketahui oleh indra-indra manusia. Misalnya, membersihkan tangan dari 

kotoran, baik berupa najis maupun noda-noda yang menempel pada jasmani 

manusia. Sedangkan tazkiyat konotasinya adalah membersihkan sesuatu yang 

bersifat immaterial (psikis). Misalnya membersikan angan-angan kotor, nafsu 

jahat, dan sebagainya.
44

  

Kata kedua adalah al-nafs. Pengertian al-nafs adalah jiwa dalam arti 

psikis dari istilah qalb, roh, nafs, aql. Arti kedua dari keempat istilah tersebut 

adalah jiwa yang sekaligus merupakan esensi atau hakikat dari manusia. Al-nafs 

yang dimaksud dari tazkiyat al-nafs di sini adalah jiwa, bukan nafs yang berarti 

nafsu. Dengan demikian, secara terminology, tazkiyat al-nafs dapat bermakna 

penyucian jiwa.
45

 

Dalam kitab al-Munkiz min al-Dhalal, Al-Ghazali mendefinisikan 

tazkiyat al-nafs sebagai upaya seseorang untuk membersihkan jiwa secara 
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menyeluruh dari selain Allah Swt. dan memenuhi jiwa dengan banyak 

mengingat Allah Swt.. Pandangan Al-Ghazali ini lebih menekanan basis tazkiyat 

al-nafs dengan ketauhidan dan selanjutnya mengosentrasikan jiwa sepenuhnya 

kepada Allah Swt., tanpa dibarengi anasir-anasir lain yang menyebabkan 

manusia menjadi terhalang dan lupa kepada-Nya.
46

 

Dalam Ih{ya ‘Ulumuddin, istilah tazkiyat al-nafs menurut Al-Ghazali 

pada intinya diorientasikan pada arti takhliyat al-nafs (pengosongan jiwa dari 

sifat tercela) dan tahliyat al-nafs  (penghiasan jiwa dengan sifat terpuji).47  

Dalam pembahasan keajaiban jiwa, tazkiyat al-nafs sebagai jiwa yang 

sadar untuk mengenal Allah Swt.. Lawanya adalah tadsiyat al-nafs, yakni jiwa 

yang lupa akan dirinya dan tidak mau mengenal Allah Swt. Jiwa yang pertama 

disebut jiwa zakiyat (suci, bersih) dan memperoleh keuntungan, sedangkan jiwa 

yang kedua adalah jiwa yang kotor atau sakit dan memperoleh kerugian. Dalam 

pembahasan keajaiban jiwa ini juga, Al-Ghazali mengartikan tazkiyat al-nafs 

sebagai pembersihan jiwa dari sifat-sifat kebuasan, kebintangan, dan sifat setan, 

kemudian mengisinya dengan sifat ketuhanan (rabba>niya).
48

  

Dari beberapa pengertian di atas, tazkiyat al-nafs yang dimaksud Al-

Ghazali adalah proses penyucian jiwa manusia dari kotoran-kotoran, baik 

kotoran lahir maupun batin. Tazkiyat al-nafs juga berarti menghilangkan sifat-
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sifat jelek yang dapat menghalangi jiwa manusia dalam berhubungan dengan 

Allah Swt., untuk kemudian mengisinya dengan sifat terpuji, serta membina dan 

mengobati jiwa sengingga hidup manusia menjadi bermakna, baik hubungan 

dengan Allah Swt., dan dirinya sendiri maupun sesamanya.
49

 

Tazkiyat al-nafs adalah proses perkembangan jiwa manusia, proses 

pertumbuhan dan pembinaan akhlaq al-karima dalam diri dan kehidupan 

manusia.
50

 

Kesimpulan dari berbagai pengertian tazkiyat al-nafs di atas bahwa 

tazkiyat al-nafs adalah mensucikan atau membersihkan hati dari berbagai 

macam penyakit hati baik lahir maupun batin. Sehingga dapat berhubungan 

(taqarrub) kepada Allah Swt.. 

b) Tujuan Tazkiyat al-Nafs  

Tujuan tazkiyat al-nafs pada dasarnya tidak lepas dari tujuan manusia 

hidup di dunia ini, yaitu mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin, 

jasmani dan rohani, dan yang paling penting adalah mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat.  

Kebahagiaan seperti ini merupakan kesempurnaan hidup manusia. 

Kesempurnaan itu akan diperoleh melalui berbagai sarana, serta apa saja yang 

menjadi penghalang menuju tujuan itu dapat disingkirkan. Penghalang-
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penghalang di atas misalnya saja nafsu kotor yang melekat pada jiwa. Memang 

pada fitrahnya jiwa manusia itu adalah suci, namun setelah jiwa menempati 

badan dan dunia disekelilingnya, ia terpengaruh oleh tuntutan-tuntutan badan. 

Tuntutan dapat berupa keinginan terhadap kehidupan dan kelezatan duniawi. 

Badan dan tuntutan-tuntutannya menjadi penghalang (hijab) hubungan jiwa 

dengan tuhan-Nya. Hijab itu akan terbuka melalui penyucian jiwa. Karena jiwa 

yang bersih dan suci adalah syarat utama untuk dapat kembali kepada Allah 

Swt., karena Allah Swt. adalah dhat yang Mahasuci dan Mahabersih, dan hanya 

menginginkan atau menerima orang-orang yang suci. Seperti dalam firman-

Nya:
51

 

    
  

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tujuan dari tazkiyat al-nafs pada 

hakikatnya adalah memperoleh kesucian dan kesempurnaan jiwa agar manusia 

dapat berhubungan secara harmonis dengan Allah Swt., sesama manusia, dan 

makhluq lain. Tujuan tersebut masih bersifat umum dan masih perlu penjabaran 

dalam tujuan khusus.
52

 

Tujuan khusus dari tazkiyat al-nafs dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam 

ihya ‘ulum al-din.
53

 

                                                           
51

 Q.S At-Taubah [9] :108. 
52

 M. Solihin, Tasawuf Tematik Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf, 144. 
53

 Ibid. 



 

 

34 

1) Pembentukan manusia yang bersih aqidahnya, suci jiwanya, luas 

ilmunya, dan seluruh aktifitas hidupnya bernilai ibadah. 

2) Membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlaq mulia dalam 

bergaul sesamanya, yang sadar akan hak dan kewajiban, tugas serta 

tanggung jawabnya. 

3) Membentuk manusia berjiwa sehat dengan terbebasnya jiwa dari 

perilaku tercela yang membahayakan jiwa itu sendiri. 

4) Membentuk manusia yang berjiwa suci dan berakhlaq mulia, baik 

terhadap Allah Swt., diri sendiri maupun manusia sekitarnya.  

Dari tujuan-tujuan di atas, sesungguhnya manusia yang dibentuk dari 

konsep tazkiyat al-nafs Al-Ghazali adalah manusia yang berjiwa bersih dan 

sadar akan hubungannya dengan Allah Swt., dengan sesama manusia dan 

makhluq Allah Swt. lainnya. Dengan kata lain, tujuan tazkiyat al-nafs adalah 

membentuk jiwa bersih yang terealisasi dalam ketaatan dan kegiatan beramal 

saleh dalam hidupnya, baik dalam beribadah, berkeluarga maupun 

bermasyarakat.
54

 

c) Induk Sarana Tazkiyat al-nafs 

Yang dimaksud sarana tazkiyat adalah berbagai amal perbuatan yang 

mempengaruhi jiwa secara langsung dengan menyembuhkannya dari penyakit, 

membebaskannya dari tawanan, atau merealisasikan akhlaq padanya. Semua 

hal ini bias jadi terhimpun dalam suatu amal perbuatan. Penunaian shalat 
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misalnya, dapat membebaskan manusia dari sikap sombong kepada Allah Swt., 

dan pada saat yang samabisa menerangi hati lalu memantul pada jiwa dengan 

memberikan dorongan untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar.
55

 Jadi 

dalam pembahasan ini akan membahas berbagai amal perbuatan yang 

memberikan dampak pada jiwa ini sehingga dengan perbuatan tersebut, jiwa 

terbebas dari penyakit. 

Dalam buku “a id i  Muha ad Dai  hawwa, Mensucikan Jiwa 

Konsep Tazkiyat al-nafs Terpadu Terj. Aunur Rofiq Shaleh Tamhid dijelaskan, 

ada beberapa sarana tazkiyat   dijelaskan, ada beberapa sarana tazkiya yang 

antara lain adalah, shalat, zakat, puasa, naik haji, tilawah Al-Qu a , dziki , 

tafakkur, mengingat kematian dan pendek angan-angan, muraqabah, 

muhasabah, muja>hadah , da  u aqabah dll. Namun dalam pembahasan kali ini 

tidak akan dibahas semua sarana tazkiyat, hanya ada dua sarana yang akan 

dibahas yaitu shalat dan dzikir. 

Shalat adalah suatu sarana tazkiyat al-nafs dan merupakan wujud 

tertinggi dari ubudiyah dan rasa syukur. Dengan demikian, ia adalah sasaran itu 

sendiri. Jadi, ia adalah tujuan dan sekaligus sarana. Shalat yang dilakukan secara 

sempurna merupakan tanda bahwa jiwa dan hati tersucikan. Jadi shalat 

merupakan sarana terbesar dalam tazkiyat al-nafs. Ia mempertajam makna-

makna ‘ubudiyah, tauhid dan syukur. Ia adalah dzikir jika ditegakkan dengan 
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semua rukun, sunnah dan adab dzahir dan batin yang harus direalisasikan oleh 

orang yang shalat. 

Berkaitan dengan dzikir, Al-Ghazali e kata:  Ketahuilah ahwa o a g-

orang yang memandang dengan cahaya bashirah mengetahui bahwa tidak ada 

keselamatan kecuali dalam pertemuan dengan Allah Swt., dan tidak ada jalan 

untuk bertemu Allah Swt. kecuali dengan kematian hamba dalam keadaan 

mencintai Allah Swt. dan mengenal Allah Swt.. Sesungguhnya cinta dan 

keakraban tidak akan tercapai kecuali dengan selalu mengingat yang dicintai. 

Sesunggunya pengenalan kepada-Nya tidak akan tercapai kecuali dengan 

senantiasa berfikir tentang berbagai penciptaan, sifat-sifat dan perbuatan-Nya. 

Di alam wujud ini yang ada hanyalah Allah Swt. Sementara itu tidak akan bias 

senantiasa dzikir dan fakir kecuali dengan berpisah dari dunia berikut syahwat-

syahwatnya dan mencukupkan diri dengannya sesuai keperluan. 
56

 

Dzikir dalam pengertiannya yang luas ialah sarana perjalanan. Dzikir 

yang dimaksudkan disini adalah shalat, puasa, haji, tilawah, istighfar, Sh}alawat 

atas Nabi dan berdoa, semuanya adalah dzikir.
57

 Said hawwa dalam bukunya 

e kata, O a g ya g e ghe daki akhi at ha us e uat p og a  uti  u tuk 

dirinya berupa bacaan istigfar, tahlil, Sh}alawat atas Rasu>l da  dziki  a tsu  
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lainnya, sebagaimana ia harus membiasakan lisannya untuk dzikir terus 

menerus kepada Allah Swt.
58  

d) Unsur-Unsur Tazkiyat al-Nafs  

Kegiatan tazkiyat al-nafs yang digagas oleh Al-Ghazali dalam prosesnya 

dapat berarti mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela dan mengisinya 

dengan sifat yang terpuji. Namun keberhasilan hal ini sangat ditentukan oleh 

beberapa factor antara lain factor aqidah, ibadah, adat dan akhlaq.  

1) Unsur Aqidah 

Dalam unsur aqidah, Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesucian akan 

diperoleh apabila manusia betul-betul mempunyai landasan aqidah dan 

keimanan yang jelas. Dalam kitab Al-iqis}a>d fi al-I’tiqa>d Al-Ghazali 

menguraikan penyucian jiwa harus didahului dengan mengenal Allah Swt. 

dan menyucikan-Nya (tanzih). Pengenalan yang dimaksudkan di sini adalah 

mengetahui dan meyakini Dhat , sifat, af’al Allah Swt. dan ajaran tentang 

as-shamiyat (yang berhubungan dengan kehidupan akhirat atau hal ghaib, 

kemudian sifat-sifat yang tidak pantas bagi kemahasucian dan 

kemahaagungan Allah Swt.. 
59
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2) Unsur Ibadah 

Dalam unsur ibadah, Al-Ghazali mengonsepsikan tazkiyat al-nafs 

sebagai upaya seseorang untuk senantiasa melakukan amal ibadah sesuai 

dengan tuntutan shari’at yang diturunkan Allah Swt.. Hal ini karena dalam 

ibadah seorang hamba terkandung tujuan untuk meraih kesucian jiwa di 

hadapan Allah Swt.. Dalam bab induk sarana tazkiyat al-nafs Al-Ghazali 

menyebutkan ada beberapa sarana yang dapat dilakukan untuk tazkiyat al-

nafs, seperti shalat, zakat, puasa, dzikir, dll. Misalnya, ibadah shalat harus 

didahului dengan bersuci sasuai aturan-aturan hukum shari’at. dengan 

maksud menyucikan anggota badan dari hadas agar ibadah yang 

mempunyai orientasi pada kesucian jiwa dapat diraih. Dari sini jelas bahwa 

kesucian jiwa baru dapat diraih dengan kesucian anggota badan melalui 

ketentuan shari’at.60 

3) Unsur Adat 

Dalam unsur adat, Al-Ghazali menjelaskan cara menyucikan diri 

dalam pergaulan hidup sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Dalam 

pembahasan ini Al-Ghazali mengonsepsikan tazkiyat al-nafs sebagai upaya 

membersihkan jiwa dalam realitas pergaulan sosial sehari-hari, baik dala 

lingkup keluarga maupun lingkup masyarakat.
61
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4) Unsur Akhlaq 

Dalam unsur akhlaq, Al-Ghazali mengonsepsikan tazkiyat al-nafs 

sebagai unsur penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan 

sifat-sifat terpuji atau bisa disebut dengan  tahapan takhalli dan tah}alli. 

Uraian diatas menggambarkan bahwa konsep tazkiyat al-nafs 

menurut Al-Ghazali tersusun melalui unsur aqidah, ibadah, adat dan akhlaq. 

Keempatnya dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan antara satu 

dengan yang lain dan bersifat integral karena antara satu dengan yang lain 

saling membutuhkan.  

Kesimpulannya, unsur pengisian jiwa dengan sifat terpuji (tah}alli 

atau tah}liyat an-nafs), terlebih dahulu membutuhkan pengosongan jiwa dari 

sifat tercela ( takhalli atau takhliyat an-nafs), sedangkan unsur takhalli atau 

takhliyat an-nafs terlebih dahulu membutuhkan unsur kesalehan pergaulan 

(adat), begitu juga unsur adat membutuhkan ketaatan beribadah kepada 

Allah Swt. (ibadah), dan akhirnya, unsur ibadah membutuhkan pengenalan 

kepastian bahwa Allah Swt. merupakan tujuan akhirnya (aqidah).
62

 

 

 

e) Tahapan Tazkiyat al-Nafs  
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Tazkiyat al-nafs adalah proses penyucian jiwa manusia. proses 

penyucian jiwa dalam kerangka tasawuf ini dapat dilakukan melalui tahapan 

t}akhalli, t}ah}alli.  

1) T}akhalli  

Dalam proses penyucian jiwa, secara psikologis ada dua macam 

ketidaksadaran, yang pertama berasal dari qalb dan yang kedua 

bersumber dari hawa nafsu atau nafs al-ammarah. Ketidaksadaran dalam 

hati manusia, menurut sufisme adalah cermin Ilahi yang didalamnya 

terdapat rahmat. Cermin tersebut harus terus menerus dibersihkan dari 

godaan alamiyah dan dunia materi, sehingga benar-benar bersih dan 

memancarkan cahaya kebenaran. Sedangkan yang berasal dari nafs al-

ammarah yang berisi segala macam naluri agresifitas manusia, harus 

ditransformasikan menjadi nafs al-mut}mainnah. Proses transformasi nafs 

yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi inilah yang disebut Takhalli, 

yaitu proses pengosongan jiwa dari segala kecenderungan yang jelek.
63

 

Pengertian selanjutnya tentang Takhalli adalah membersihkan 

diri dari sifat-sifat tercela (kotoran hati) dari maksiat lahir dan maksiat 

batin.
64

 Dan perlu diperhatikan,  kedua macam maksiat yang ada pada diri 

manusia yaitu maksiat lahir dan maksiat batin, sama-sama berbahaya. 

Kedua macam maksiat itulah yang mengotori jiwa manusia setiap waktu. 
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Terutama maksiat batin yang merupakan penyakit hati. Karena itu, kedua 

maksiat itu harusnya dibersihkan terlebih dahulu agar jiwa manusia dapat 

di isi dengan sifat-sifat terpuji sebagai proses menghilangkan hijab (tutup) 

yang membatasi diri dengan Tuhan. 

Penyakit jiwa ada dua macam; Pertama, bentuk penyakit yang 

meniadakan berbagai maqam hati. Mislnya riya’ dan kemusyrikan 

menafikan tauh{id dan ‘ubudiyah sedangkan cinta kepemimpinan, cinta 

kedudukan dan cinta dunia meniadakan zuh}ud. Kedua, bentuk penyakit 

yang menafikkan t}akhalluq dengan nama-nama Allah dan peneladanan 

kepada Rosulullah. Misalnya amarah bukan pada tempatnya meniadakan 

kesantunan.
65

 

Adapun penyakit hati yang menjadi penghalang manusia untuk 

dekat kepada Allah Swt. antara lain adalah: a) Shirik atau Mushrik. b) 

Kufu , ifa , kefasika , id ah.  Riya’. Dengki atau hasad. d) Bakhil atau 

kikir dan gila harta. e) Takabur atau sombong. f) Cinta Dunia. g) Marah. 

Shirik atau Mushrik, sesungguhnya penyebab timbulnya kotoran 

hati dan jiwa adalah kemusyrikan dan hal-hal yang berasal darinya. Shirik 

yaitu menyamakan selain Allah Swt. dengan Allah Swt. dalam hal-hal 
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yang merupakan kekhususan Allah Swt., seperti be do a kepada selain 

Allah Swt..
66

 Padahal Allah Swt. berfirman: 

  

  

  

  

 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu 

najis
67

 

 Pengertian lain dari kemus}rikan berarti memberikan rububiya 

kepada yang tidak berhak manerimanya dan memberikan berbagai macam 

‘ubudiya kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Pohon kemusyrikan 

mengeluarkan ranting-ranting yang banyak berupa ‘ubu>diya  kepada selain 

Allah Swt., kepada berbagai penyimpangan di jalan-jalan kesesatan, kepada 

akhla  ya g usak sepe ti uju>b, so o g, de gki da  ta at kepada para 

taghut. Karena itu, hal yang pertama kali masuk dalam tazkiyat al-nafs 

adalah pembersihan hati dari kemusyrikan dan berbagai cabangnya.
68
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Kufu , ifa , kefasika , id ah. “elai  shirik , hati dan jiwa bisa saja 

masuk ke dalam berbagai kegelapan; kegelapan nifaq, kekafiran, kefasikan, 

da  id ah. Jiwa juga memiliki berbagai syahwat, sedangkan syahwat sendiri 

ada yang bersifat indrawi dan maknawi. Diantara syahwat indrawi antara 

lain cinta makanan dan minuman, sedangkan di syahwat maknawi ialah 

senang balas dendam, menyukai kemenangan dan lain sebagainya. 

Disamping itu, jiwa dan hati mengalami sakit sebagaimana jasad, lalu jiwa 

menderita berbagai penyakit ‘ujub, sombong, terpedaya, dengki dan 

curang.
69

 

Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut shara’, 

kufur adalah tidak beriman kepada Allah Swt. dan Rasu>l, baik dengan 

mendustakannya atau tidak mendustakannya. Kufur ada dua jenis kufur 

besar dan kufur kecil. Dampak dari kufur besar itu bisa samapi 

mengeluarkan seorang dari agama Islam. Untuk itu, manusia harus 

mengerahkan upayanya untuk membersihkan jiwanya dari kufur, nifaq, 

kefasika  da  id ah ini. 

 Upaya membersihkan jiwanya dari kefakiran kepada allah dan 

rasulnya dirasa sangat sulit. Yang dikategorikan sebagai kekafiran kepada 

allah dan rasulnya seperti mengingkari aksiomatika agama, atau 
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melaksanakan salah satu hal yang membatalkan s}ahadatain, karena 

kekafiran merupakan kegelapan dan membatalkan amal.
70

 

Kemudian membersihkan jiwanya dari nifaq nadzari, ialah bahwa 

keyakinan tentang hakikat islam bertentangan dengan pernyataan 

keimanannya kepada islam. Atau amali yaitu memiliki akhlaq orang munafik 

dalam memberikan loyalitas kepada orang kafir, berkasih sayang, 

mendukung perjuangan, berkhianat ,membiasakan berdusta, menyalahi 

janji. 

. Setelah itu membersihkan jiwanya dari kefasikan (pelanggaran) 

terhadap perintah Allah Swt. dan kemaksiatan baik maksiat lahir maupun 

batin. Kemudian membersihkan hati dan jiwa dari berbagai id ah. Namun 

hal yang secara umum paling berbahaya adalah kekafiran.  

Riya’. Jenis penyakit yang selanjutnya adalah riya’. Sebelumnya 

dijelaskan bahwa kemus}rikan berarti memberikan rubu>biya kepada yang 

tidak berhak manerimanya dan memberikan berbagai macam ‘ubudiya 

kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Seorang muslim yang 

beraqidah tauhid terbebas dari semua ini, tetapi bisa jadi terkena penyakit 

kemusyrikan yang tersembunyi seperti riya’. Di antaranya hadits sahih yang 

menyebutkan tiga orang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka dari 
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kalangan orang-orang yang bermaksiat yaitu orang yang riya’ dengan 

jihadnya, riya’ dengan ilmunya, dan riya’ dengan kedermawaannya.
71

 

Riya’ mampu membatalkan amal, penyebab kemurkaan Allah Swt., 

dan termasuk pembinasa yang besar. Menghadapi seperti ini, seseorang 

harus berusaha keras menyingkirkannya dengan cara mujahadah 

(bersungguh-sungguh) dan perjuangan keras melawan berbagai s}ahwat 

nya.
72

 

Untuk menghilangkan penyakit riya’ di hati serta menimbulkan 

ikhlas} dalam jiwa, menurut para sufi perlu dilakukan dua riyad}oh (latihan 

spiritual), yaitu latihan batin dan latihan lahiriyah. Yang pertama dilakukan 

melalui dzikir dengan melafalkan kalimat tayyibah, as a -as a  Allah Swt. 

yang agung, membaca Al-Qu a  se a a simultan, qiya>m al-lail, 

memperbanyak puasa sunnah, mendatangi majelis orang-orang saleh, 

ziarah kubur dengan maksud dikr al-maut, mendengarkan nasihat orang-

orang saleh, dan lainnya.
73

  

Yang kedua berusaha membantu dan menolong orang banyak tanpa 

pamrih, bekerja tanpa melihat besar atau kecilnya upah, tetapi hanya 
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kemaslahatan umat yang dilihatnya, bersedekah tanpa riya’ dan yang 

lainnya.
74

  

Dengki atau hasad. Penyakit hati yang keempat adalah kedengkian. 

Kedengkian (hasad  adalah e gha apka  le yap ya i at da i o a g ya g 

dengki atau lebih mudahnya orang yang tidak senang jika melihat orang lain 

senang. Dan menginginkan kesenangan orang lain itu pindah pada dirinya.
75

 

Adapun sebab-sebab kedengkian ini antara lain adalah permusuhan dan 

kebencian, ta’azzuuz atau merasa keberatan jika orang lain 

menggunggulinnya, kesombongan, ta’jub, takut tidak mendapatkan apa 

yang diinginkan dan lain sebagainya. Adapun obat untuk penyakit dengki ini 

tidak lain dengan ilmu dan amal.
76

 Ilmu yang bermanfaat bagi penyakit 

kedengkian ialah mengetahui secara pasti bahwa kedengkian sangat 

berbahaya bagi dunia dan agama.
77

 

Bakhil atau kikir dan gila harta. Penyakit yang kelima adalah bakhil 

dan gila harta. Sebagian orang berpendapat bahwa bakhil adalah mencegah 

yang wajib. Maka setiap orang yang telah memenuhi apa yang menjadi 

kewajiban dirinya tidak dianggap bakhil.  
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Takabur atau sombong. Takabur atau sombong untuk pertama 

kalinya dibawa oleh iblis tatkala Allah Swt. mengintruksikannya agar sujud 

kepada Adam As. Iblis menolak dengan tegar perintah itu. Sebagaimana 

diterangkan dalam Al-Qu an yang artinya: Dan (ingatlah) ketika kami 

e fi a  kepada pa a alaikat: “ujudlah ka u kepada Ada , aka 

sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan trakabur dan adalah ia 

termasuk golongan orang-ora g ya g kafir . 

Berdasarkan ayat tersebut, kita bias mengintropeksi betapa banyak 

diantara manusia yang tidak menyadari bahwa kehidupannya terperangkap 

dalam kehidupan takabur atau sombong. Manusia tidak dilarang mengakui 

jasa kehidupannya. Namun sangat dilarang jika pengakuannya merasa 

paling berjasa. Sebab, jika semacam itu sangat menyalahi kehendak Tuhan. 

Untuk itu sebagai upaya menyembukan takabur atau sombong agama 

mengarahkan manusia bersikap tawad}u’  atau rendah hati.
78

 

Cinta dunia, merasa tentram terhadapnya, dan melupakan akirat 

mengakibatkan perbuatan yang pelakunya berhak dimasukkan ke dalam 

neraka. Sesungguhnya pemburu dunia tidak punya perhatian kecuali 

melampiaskan syahwat dan kelezatannya, dan mencapai ambisinya tanpa 

ikatan dan aturan.
79
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Ta i at a usia e de u g kepada kehidupa  du ia da  agia ya 

dari pada kehidupan di akhirat. Padahal Allah Swt. hanya menuntut hamba 

agar akhirat menjadi perhatian utamanya dan bersikap kepada dunia 

dengan penuh hati-hati. Jangan sampai seluruh perhatiannya tercurah 

kepada dunia dan syahwatnya. 

Penyakit yang terakhir adalah marah. Ketahuilah bahwa ketika 

manusia terancam kebinasaan, maka tetapnya ancaman itu menyebabkan 

marah. Marah adalah kekuatan yang menggelora dari batin. Maka Allah 

Swt. menciptakan marah, dan memperbanyaknya di dalam batin manusia. 

Sehingga jika ia marah, maka api amarah menyala dan berkobar. Api itu 

mendidihkan darah hati, lalu tersebar melalui pembuluh darah , kemudian 

naik ke tubuh bagian atas sebagaimana naiknya api atau arir yang 

mendidih.
80

  

Sesunggunya orang yang mengetahui sifat tidak baik di atas pasti 

menegtahui urgensi tazkiyat al-nafs. Sehingga setiap manusia yang 

menyadarinya terus berusaha untuk menghilangkan penyakit hati di atas. 

Untuk pembahasan selanjutnya adalah jalan terapi dalam menangani  

2) Tahalli  

Sesudah tahap pembersihan diri dari sifat dan sikap mental yang 

tidak baik dapat dilalui, usaha itu harus berlanjut terus ketahap kedua yang 
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disebut Tahalli kata ini mengandung pengertian menghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.  

Setelah manusia itu telah melakukan pembersihan hati, harus 

dibarengi pula penyinaran hati agar hati yang kotor dan gelap itu menjadi 

bersih dan terang karena hati yang demikian itulah yang dapat menerima 

pancaran nur cahaya Tuhan. Sifat yang menyinari hati itu, oleh kaum Shufi 

dinamakan sifat sifat yang terpuji. Al-Ghazali dalam kitabnya Arba’in Fi al-

us}u al-dhin menerangkan bahwa sifat-sifat tersebut antara lain adalah: 

taubat, khauf, ikhlas, syukur, zuhud, sabar, ridho, tawakkul, mahabbat, dhikr 

al-maut.81
 Macam-macam sifat terpuji selengkapnya adalah sebagai berikut:  

Tauh}id  dan ‘Ubu>diya.  Perlu diketahui bahwa, sesungguhnya 

maqam yang tertinggi bagi manusia dan dari maqam ini akan muncul semua 

maqam ti ggi, adalah ubu>diya yang didasarkan pada tauh}id. Dari maqam 

ini muncul ikhlas, shidiq, syukur, zuhud, tawakal, takut, harap, cinta, dan 

takwa dan lain sebagainya. Untuk itu, hal yang pertama dibahas adalah 

tauh}id dan ‘ubu>diya.  82
 

Semua Rasu>l ‘Alaihimu Al-Salam diutus dengan membawa tauh}id 

dan ‘ubu>diya : 
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 Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan 

kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) 

melainkan aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".
83

 

Pengutusan para Rasul secara berturut-turut demi tujuan yang 

paling tinggi ini menunjukkan urgensinya yang sangat besar, sebagaimana 

menunjukkan bahwa penyimpangan darinya merupakan hal yang terus 

berlangsung dilakukan manusia sehingga menuntut adanya pembaharuan 

dari waktu ke waktu.
84

  

Untuk itu, semua umat islam berkewajiban menyampaikan, dan 

setiap muslim berkewajiban menghujamkan nilai-nilai tauh}id dan ‘ubu>diya 

ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya tauh}id dan ‘ubu>diya adalah 

permulaan, akhir dan pertengahan dalam hak setiap manusia dan dalam 

hak setiap tindakan.
85

 

Wadah atau tempat yang berisi kalimat tauh}id, hendaknya dicuci 

dan dibersihkan dari ghairulla>h (segala selain tauh}id). Barang siapa yang 
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dalam dirinya bersemayam kalimat tauh}id, tentu dapat membedakan antara 

pahala dan dosa.
86

 

Para ahli suluk telah sepakat bahwa tauh}id adalah permulaan dan 

penghujung jalan. Menurut mereka, agar manusia dapat merealisasikan 

berbagai kesempurnaan tauh}id maka harus melalui apa yang mereka sebut 

dengan fana’ dalam perbuatan, fana’ dalam sifat, fa a  dalam hukum, fana’ 

dalam komitmen dan amal.
87

 

‘Ubu>diya adalah a ifat kepada Allah Swt., ibadah kepada-Nya, 

dan perilaku (suluk) sesuai dengan petunjuk-Nya. Seorang muslim 

senantiasa dalam peningkatan pada ketiga hal ini.
88

 Jadi tauh}id dan 

‘Ubu>diya ini harus menjadi sifat terpuji yang pertama.  

Ikhlas}. Sifat terpuji selanjutnya adalah ikhlas}  Ketahuilah bahwa 

setiap sesuatu dapat ternoda oleh yang lain. Jika sesuatu yang bersih dan 

terhindar dari kotoran, maka itu dinamakan khalis} (yang bersih). Pekerjaan 

membersihkan dinamakan ikhlas}. Ikhlas}  itu khusus dengan tujuan semata-

mata mencari taqarru>b kepada Allah Swt..
89

 

Ikhlas} arti bahasanya adalah memurnikan sehingga tidak ada 

campuran sedikitpun. Maksudnya, di dalam menjalankan amal ibadah apa 
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saja harus disertai dengan niat yang ikhlas} tanpa pamrih apapun. Baik 

pamrih ukhrowi   lebih-lebih pamrih duniawi.
90

 

Ikhlas} itu dikategorikan ke dalam tiga tingkatan:
91

 

(1) Ikhlas} al-‘a>bidi>n 

Yaitu ikhlas} nya golongan ahli ibadah. Menjalankan ibadah dengan 

mengharap imbalan pahala, ingin surga, takut neraka dan sebagainya. 

Disinilah negativnya. Bahkan disamping negatif itu ada lagi negatif yang 

lebih berat. Yaitu perasaan dan pengakuan diri mempunyai kemampuan 

dapat melakukan ibadah. Dengan demikian pasti timbul ‘ujub, riya’, takabur  

dan sebagainya.
92 

(2) Ikhlas} al-za>hidi>n 

Yaitu ikhlas} nya orang yang ahli zuhud (orang yang bertapa). Ada 

yang menyebut ikhlas} al-muhibbin yakni ikhlas} nya orang-orang ahli 

mahabbah. Yaitu menjalankan amal ibadah dengan ikhlas} tanpa pamrih, 

tidak karena ingin surga dan karena takut neraka. Sudah benar-benar li al-

Allah semata-mata ibtigho>’an li wajhilla>h (mengharap keridhoan Allah 

Swt.). ikhlas} seperti ini sudah baik, akan tetapi masih ada bahayanya karena 

masih mengaku atau merasa mempunyai kemampuan dapat melakukan 

ibadah sendiri kalau tidak merasa bi al-Allah.  Bahkan mungkin malah 
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mengaku ibadahnya sudah baik, paling baik, paling ikhlas}, paling mulus 

semata-mata karena Allah Swt..
93

 

(3) Ikhlas} al-‘a>rifi>n 

Mengerjakan ibadah semata-mata hanya menjalankan perintah 

Allah Swt., tidak karena menengok pahala atau ingin surga dan takut 

neraka. Dan di dalam ibadah tidak mengaku dan tidak merasa dapat 

melakukan sendiri melainkan merasa bi al-Allah.
94

 

Zuhud. Selanjutnya adalah sifat zuhud. Al-Ghazali berkata: 

ketahuilah mungkin ada yang mengira bahwa orang yang zuhud adalah 

orang yang meninggalkan harta, padahal tidaklah demikian. Karena 

meninggalkan harta dan menampakkan hidup prihatin sangat mudah bagi 

orang yang mencintai pujian sebagai orang yang zuhud. 
95

 

Kata zuhud menurut bahasa berarti berpaling dari sesuatu karena 

memandang rendah kepadanya. Sedangkan menurut shari’at adalah 

mengambil sekadar kebutuhan dari perkara yang halal dan telah diyakini 

kehalalanya. Dengan demikian zuhud lebih khusus dari pada wara’, karena 

wara’ hanya meninggalkan perkara yang meragukan (subhat) saja dan 

merupakan zuhudnya orang ma’rifat. Sedangkan zuhud  yang lebih tinggi 

adalah zuhud orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.. Yaitu 
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zuhud mengenai perkara-perkara selain Allah Swt.. Yaitu dunia, surga, dan 

lain sebagainya. 
96

 

Sabar, taslim (menerima) dan ridho. Sabar itu ibarat poros bagi 

aktivitas seorang mukmin. Kemanapun ia pergi, ia akan kembali kepadanya. 

Ia juga penopang imannya, satu-satunya tempat bersandar.
97

 Allah Swt. 

menyebutkan orang-orang yang sabar dengan berbagai sifat dan 

menyebutkan kesabaran di dalam Al-Qu a  le ih da i se ila  puluh 

tempat. Bahkan Allah Swt. menambahkan keterangan tentang sejumlah 

derajat tinggi dan kebaikan, dan menjadikannya sebagai buah kesabaran.
98

 

Firman-Nya: 
99
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Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah 

kekal. dan Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang 

yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka 

kerjakan.  

Antara sabar dan syukur ada keterkaitan seperti keterkaitan yang 

ada a ta a i at da  o aa , di a a a usia tidak dapat te lepas da i 

keduanya. Karena syukur dengan amal perbuatan menuntut adanya 

kesabaran dalam beramal.
100

 Tidak ada tingkatan dibawah sabar atas 

cobaan kecuali keluh kesah yang notabene tercela, atau kekafiran yang 

merupakan pembinasa. Tidak ada pilihan di hadapan seorang muslim 

kecuali harus bersabar. Oleh karena itu, hal yang tidak terpisahkan dari 

kesabaran adalah taslim (menerima) dan ridho kepada qadha’ Allah Swt..
101

 

Secara bahasa sabar berarti melarang dan menahan. Menurut 

shara’ ia berarti menahan hawa nafsudari ketergesaan, menahan lisan dari 

keluhan. Menurut Dzun Nuun al-Mish y e kata,  “a a  adalah e jauhi 

hal-hal yang bertentangan dengan agama, bersikap tenang ketika 

menghadapi ujian yang berat, dan menampakkan kecukupan di kala 

kefakiran data g ke te gah eda  kehidupa .
102
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Ditinjau dari obyeknya, sabar itu ada tiga. Pertama, sabar terhadap 

perintah, yaitu dengan melaksanakannya, sabar terhadap larangan dan hal-

hal yang menyelisihi shari’at, yaitu dengan menjauhinya, dan yang ketiga 

adalah sabar terhadap qadha’ (takdir) Allah Swt., yaitu dengan tidak 

menyesalinya. Ungkapan lain untuk ketiga macam sabar ini adalah, bahwa 

seorang hamba itu haruslah memenuhi tiga perkara, mengerjakan perintah, 

menjauhi larangan dan bersabar terhadap qadha  atau takdi  Allah Swt..
103

 

Demikianlah, tidak ada iman bagi yang tidak memiliki kesabaran. 

Kalaupun ada pastilah sedikit dan sangatlah lemah. Pemiliknya beribadah 

kepada Allah Swt. disisi jjurang. Apabila mendapati kebaikan merasa 

tentram. Dan sedikit saja tertimpa musibah ia tinggalkan keimanannya. Rugi 

dunia dan rugi pula akhirat. Ia tidak mendapatkan sesuatu pun darinya 

selain kerugian.
104

 

Syukur. Syukur adalah e uji sa g pe e i i at atas ke aika  

yang telah Allah Swt. berikan. Syukur seorang hamba itu terdiri dari tiga 

rukun dan ketiga-tiganya harus ada. Yaitu secara batin harus mengakui 

i at, se a a lahi  ha us e i a aka ya, da  e jadikannya sarana 

untuk taan kepada Allah Swt.. Jadi syukur itu berkaitan dengan hati, lisan, 

dan anggota badan sekaligus. Hati untuk ma’rifat dan mahhabbah, lisan 
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untuk memuji, anngota badan untuk menggunakannya dalam menaati Allah 

Swt. dan mencegah maksiat kepada-Nya.
105

 

Ketahuilah bahwa syukur termasuk salah satu maqam para 

penempuh jalan ruhani. Untuk menjalankan rukun diatas, syukur juga harus 

tersusun melalui ilmu, hal (kondisi spiritual) dan amal perbuatan. Ilmu 

adalah dasar lalu melahirkan hal sedangkan hal  melahirkan amal 

pe uata . Il u adalah e getahui i at da i pe e i i at. Hal adalah 

kegembiraan ya g te jadi ka e a pe e ia  i mat-Nya. Sedangkan 

pe uata  adalah elaksa aka  apa ya g e jadi tujua  pe e i i at 

dan apa yang dicintai-Nya. Amal perbuatan tersebut berkenaan dengan hati, 

anggota badan, dan lisan.
106

 Firman Allah Swt.:
107

 

    
   

   


    

 Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih". 
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Allah Swt. menjadikan tambahan tergantung kepada kesyukuran. 

Dan tambahan dari-Nya adalah tambahan yang tiada batas, sebagaimana 

syukur itu sendiri juga tiada batas. 

Tawakkal. Menurut Dzun Nuun, pengertian Tawakkal adalah 

berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. 

Intinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. disertai perasaan 

tidak memiliki kekuatan. Hilangnya daya atau kekuatan seolah-olah 

mengandung arti pasif atau mati.
108

 

Pada intinya, tawakal adalah berserah diri. Dan itu adalah salah satu 

sifat mulia yang harus ada pada diri ahli Sufi. Bila ia telah benar-benar 

mengenal Tuhannya melalui ma’rifat yang telah dicapainya. Mustahil 

seorang Sufi yang telah mencapai beberapa tingkat penyucian diri dan 

mengaku selalu berada disisi Allah Swt., tidak memiliki tawakal terhadap 

apa yang ditakdirka oleh Tuhannya.
109

 

Ketahuilah bahwa tawakal berada di antara pintu-pintu iman, 

sedangkan iman tidak akan terurus dengan baik kecuali dengan adanya 

ilmu, hal, dan amal. Intinya, Tawakkal terasah dengan ilmu, dan ia menjadi 
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pokok Tawakkal. Sementara amal adalah buah Tawakkal. Dan hal ini adalah 

maksud dari nama Tawakkal itu sendiri.
110

  

Mahabbah. Setiap kelezatan pasti dicintai. Makna cinta adalah 

kecenderungan hati pada sesuatu. Artinya, hati cenderung pada sesuatu 

yang lezat. Jika kecenderungannya kuat, maka namanya rindu. Benci artinya 

larinya jiwa dari sesuatu yang menyakitkan. Jika dorongan untuk lari sangat 

kuat, maka namanya benci yang dilumuri dendam. Sesuatu yang diketahui 

indra dan perasaanmu, mungkin cocok denganmu, maka itulah yang disebut 

kelezatan.
111

 

Khauf (takut kepada Allah Swt.). Makna takut disini bukan berarti 

menjauh dan membenci Allah Swt., tetapi sebaliknya, yaitu berusaha 

mendekati Allah Swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

semua larangan-Nya. Orang yang takut kepada Allah Swt. akan dianugerahi 

petunjuk, rahmat, ilmu, dan diridhai-Nya.
112

 Allah Swt. berfirman:
113

 

    

   

                                                           
110

 Ibid. 
111

 Al-Habib Idrus Al-Hamid, Membangun Manusia  Seutuhnya Bimbingan Moral 

dengan Doktrin Akhlaq Tasawuf,  (Surabaya: Khalista, 2009), 156. 
112

 Ibid., 105. 
113

 Q.S Al-A raf [7] : 154, Al-Qur a  da  Terje ah ya (Bekasi: Cipta Bagas Segara, 

2002), 169. 



 

 

60 

  

  

 Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang 

ya g takut kepada Tuha ya . 

Hakikat yang dalam dunia tasawuf diistilahkan khauf adalah 

perasaan hati yang tersiksa dan terbakar karena khawatir atas sesuatu yang 

dibenci akan menimpanya. Takut bisa digerakkan oleh pengaruh perbuatan 

dosa, bisa juga karena kebesaran Allah Swt. yang sifat-sifat-Nya diketahui 

olehnya yang menyebabkan jiwanya takut terhadap-Nya. Inilah takut yang 

paling sempurna dan utama, karena orang yang mengenal Allah Swt., 

otomatis dia takut terhadap-Nya.
 114 

Jadi, apabila manusia telah menaungi dan mengisi hatinya setelah 

dibersihkan, dengan sifat-sifat terpuji itu, maka hati manusia itu menjadilah 

cerah dan terang dan hati itu dapat pula menerima cahaya dari sifat-sifat 

terpuji itu tadi. Hati yang belum dibersihkan tidak akan menerima cahaya 

dari sifat terpuji itu. 
115

 Dan inilah yang dimaksud dengan Tasfiat al-qalbi. 

Hati yang bersih, jernih dan terang. 
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Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu, perlu dengan 

tanjakan-tanjakan dari satu tingkat ketingkat berikutnya dalam mencapai 

kesempurnaan Agama Islam. Kesempurnaan Agama Islam itu dicapai dalam 

4 tingkat yaitu, Shari’at, T }arekat, Hakikat, Ma’rifat.
116

 Tingkat tertinggi 

dala  pelaja a  Tasawuf ialah Ma’rifat . Al-Ghazali mengatakan, ma’rifat 

ialah setinggi-tingginya tingkat yang dicapai oleh sufi. 
117

 Selanjutnya dalam 

menempuh jalan untuk memperoleh kenyataan Tuhan (Tajalli), kaum shufi  

berusaha melalui (metode tazkiyat al-nafs) yaitu Ridha-latihan-latihan dan 

mujahadah (perjuangan) dengan menempuh jalan, antara lain melalui suatu 

dasar pendidikan tiga tingkat yang dinamakan Takhalli dan Tahalli terlebih 

dahulu kemudian sampai Tajalli. 

Dalam prakteknya, pengisian diri dengan sifat-sifat dan perbuatan 

yang baik setelah dikosongkan dari sifat-sifat dan perbuatan tercela, ini 

bukan berarti bahwa diri atau jiwa terlebih dahulu dikosongkan, baru 

kemudian diisi. Akan tetapi harus dengan cara ketika menghilangkan 

kebiasaan yang buruk secara bersamaan juga diisi dengan kebiasaan yang 

baik. Atau seperti mengobati suatu penyakit, bahwa hilangnya suatu 

penyakit pada seseorang karena adanya atau masuknya obat ke dalam 

tubuhnya.
118
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa hasil karya 

terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil-hasil karya 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama. Moch. Azizul Mushtofa, NIM: 210309024. Jurusan Tarbiyah 

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo tahun 2013 dengan 

judul Konsep Tazkiyat Al-Nafs Al-Ghazali Sebagai Metode Dalam 

Pendidikan Akhlaq (Kajjian Kitab Bida>yat al Hida>yah). Hasil penelitiannya 

adalah: Konsep tazkiyat al-nafs Al-Ghazali dalam Kitab  Bida>yat al Hida>yah 

terdiri dari tiga aspek: 1) Menjahui larangan Allah Swt. (takhalli), meliputi 

menjaga diri secara lahiriyah dan menjaga diri secara batiniyah. 

2)Menjalankan perintah Allah Swt. (tah}alli). 3) Menjaga akhlaq dalam 

bersosial. Hasil dari Implementasi metode tazkiyat al-nafs dalam pendidikian 

akhlaq adalah: 1) Metode riyad}oh dan muja>hadah, implementasi metode ini 

dengan upaya melatih dan mengekang diri secara continue dan konsisten, baik 

pada dimensi lahiriyah maupun batiniyah. 2) Metode z}ikrulla>h atau akhlaq 

kepada Allah Swt. dapat dilakukan dengan cara mengingat Allah Swt. 

dimanapun berada dengan hati, lisan dan tindakan, maka secara tidak 

langsung seseorang akan selalu merasa bersama dan diawasi oleh Allah Swt. 

(muraqabah). 3) Metode pemberian ganjaran, implementasinya ada dua cara: 

1. pemberian apresiasi positif kepada anak yang menjalankan perintah-Nya. 2. 
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pemberian hukuman kepada anak yang melanggar perintah-Nya sebagai 

balasan atas perbuatannya. 4) Metode pemberian nasihat, dilakukan dengan 

cara pemberian sentuhan yang halus dan menyentuh, sehingga jiwa akan 

tergugah yang selanjutnya akan terbentuk jiwa yang berkepribadian luhur. 5) 

Metode pembiasaan, implementasi metode ini ditanamkan pada diri anak 

sejak dini, seperti terbiasa bangun sebelum fajar dan menggunakan waktu 

dengan baik. 6) Metode keteladanan, metode ini diterapkan dalam hubungan 

social, dengan mengupayakan diri untuk menjadi pribadi teladan, baik sebagai 

pendidik, peserta didik, orang tua, maupun dalam pergaulan social. 

Kedua, Qurrotul „Ain, NIM : 243062121. Jurusan Tarbiyah Program 

Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo tahun 2011 dengan judul 

Pengaruh Pembelajaran S}alawat Wah}idiyah Terhadap Pembinaan Moral 

Masyarakat (Studi kasus Di Dusun Jambean Desa Cekok Babadan Ponorogo). 

Adapun hasil penelitiannya adalah: 1) Dalam proses pembelajaran S}alawat 

Wah}idiyah di Dusun Jambean melibatkan komponen pembelajaran yaitu 

dengan menggunakan metode-metode dalam pembelajaran, untuk Ajaran 

Wah}idiyah menggunakan metode ceramah dan keteladanan, untuk amalan 

Wah}idiyah menggunakan latihan atau drill dan pembiasaan. 2) Kendala yang 

dihadapi dalam proses pembelajaran S}alawat Wah}idiyah di Dusun Jambean 

ini meliputi factor intern yaitu factor kejiwaan masyarakat yang masih labil. 

Kendala dari factor ekstern adalah pandangan negative dari sebagian 
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masyarakat yang kurang setuju terhadap ajaran S}alawat Wah}idiyah karena 

dianggap terlalu dini untuk diajarkan kepada remaja dan anak-anak, juga 

terhadap amalah Wah}idiyah yang dianggap aneh seperti kebiasaan pengamal 

yang menangis saat muja>hadah. 3) Moral masyarakat setelah adanya 

pembelajaran S}alawat Wah}idiyah saat ini mulai berubah menjadi lebih baik 

dari kehidupan mereka yang terdahulu dimana masyarakat mulai menyadari 

betapa pentingnya moral dalam diri mereka sehingga dapat dijadikan pondasi 

dalam menjalani kehidupan yang akan mereka lalui kedepannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas, kalau penelitian 

yang pertama, meneliti tentang konsep tazkiyat al-nafs Al-Ghazali dalam 

kitab Bidayah al Hidayah. Sedangkan peneliti yang kedua meneliti tentang 

pengaruh S}alawat Wah}idiyah yang berkaitan dengan moral masyarakat. 

Namun untuk penelitian ini, peneliti mencari bagaimana konsep tazkiyat al-

nafs dalam Wah}idiyah  serta implementasi jama‟ah S}alawat Wah}idiyah 

melalui judul “ Implementasi Tazkiyat al-Nafs Melalui S}alawat Wah}idiyah 

Jama‟ah Masjid al-Muwa>h}idin”. 

 

                                                                                                                                                                                                             

 


