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KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan penelitain Model Kurikulum Lokal Tasawuf di Kampus 

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya 

Tasikmalaya, merupakan program penelitian yang dilaksanakan oleh tim 

penelitian yang bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah mengikuti seminar 

proposal penelitian pemula tentang Model Kurikulum Lokal Tasawuf di 

Kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmalaya, maka tim segera menyusun jadwal kegiatan dan 

mempersiapkan segala hal termasuk anggaran untuk pelaksanaan 

penelitian. Koordinasi dilakukan dengan mengadakan rapat serta 

musyawarah pra risert (sebelum penelitian) yang diikuti oleh ketua dan 

anggota. 

Tahap persiapan penelitian dimulai dari bulan September hingga 

bulan Oktober tahun 2016. Dalam tahapan ini tim berfokus pada persiapan 

pelaksanaan penelitian dengan melakukan rapat koordinasi tim dan semua 

pihak yang akan terlibat dalam kegiatan ini. Pihak yang terlibat 

diantaranya adalah, Rektor, LPPM, Dosen-dosen Tasawuf dan Mahasiswa 

Kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmalaya. 

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan, dilakukan mulai bulan 

November hingga Desember tahun 2016. Dalam tahapan ini tim bekerja 

untuk berpartisifasi dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di 

Kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmalaya. Kegiatan ini berupa ikut serta atau berpartisifasi 

dalam proses pembelajaran serta mewawancarai Dosen Tasawuf  dan 

menyebarkan angket gelombang pertama, yang nantinya akan disebarkan 
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kembali angket evaluasi hasil angket pertama, untuk mengetahui dan 

sebagai data/sumber mentah yang nantinya akan diolah untuk 

menghasilkan sumber data yang sudah diolah.  

Kegiatan selanjutnya adalah menggali sumber data dengan 

melihat dari kondisi Proses kegiatan pembelajaran yang ada di Institut 

Agama Islam Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya 

Tasikmalaya, dalam rangka penanaman dan penyebaran ajaran serta 

amalan ilmu tasawuf mengajarkan mata kuliah kurikulum lokal tasawuf 

di setiap prodinya sebanyak 6 semester, dari semester 1 sampai semester 

6. Hal ini terus berjalan, sekalipun sudah ada prodi baru yang telah 

berjalan dua angkatan, yaitu Prodi akhlak dan tasawuf untuk strata satu, 

dan Program magister tasawuf dan psikoterapi untuk strata dua.  

Materi kurikulum lokal tasawuf pada dasarnya mencakup 

hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. 

Hubungan dengan Allah diimplementasikan dengan ibadah dan dzikir, 

dan hubungan dengan sesama manusia diwujudkan dalam bentuk akhlak 

mulia. 

Selanjutnya kegiatan ini sangat diharapkan menjadi pendukung 

kegiatan pembelajaran di lingkungan pendidikan terkhusus di kampus 

yang ingin mengedepankan pendidikan karakter yang berprinsifkan ilmu 

amaliyah dan amal ilmiyah. Oleh sebab itu bantuan dari kementrian 

Agama sangat membantu para dosen untuk mengenalkan pendidikan 

dengan model yang berbasis tasawuf yang berlandaskan toriqoh qodiriyah 

naqsabandiyah yang berada di kampus IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmlaya kepada seluruh kalangan. 

Tim penelitian pemula IAILM Pondok Pesantren Suryalaya juga 

berharap besar kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementrian 

Agama memberikan dukungan dan bantuan kedepan untuk 
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menindaklanjuti kegiatan berupa penelitian sejauhmana efektifitas model 

kurikulum lokal tasawuf di IAILM Pondok Pesantren Suryalaya dapat 

ditemukan solusi dari temuan yaitu faktor kelemahan dan faktor 

pendukung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang 

memiliki multikultural (adat istiadat, tata cara, bahasa, kesenian, 

kerajinan, keterampilan daerah, dll) merupakan ciri khas yang 

memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu 

keanekaragaman tersebut harus selalu dilestarikan dan dikembangkan 

dengan tetap mernpertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui 

upaya pendidikan. Pengenalan keadaan lingkungan, sosial, dan budaya 

kepada peserta didik memungkinkan mereka untuk lebih akrab dengan 

lingkungannya. Pengenalan dan pengembangan lingkungan melalui 

pendidikan diarahkan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, dan pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik.  

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam 

rangka pembangunan nasional, terutama dalam upaya pengembangan 

sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Kualitas sumber daya 

manusia itu tentunya dicapai berkat adanya peningkatan kualitas lulusan 

perguruan tinggi itu sendiri.  

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, diperlukan 

peningkatan sistem pendidikan, yang intinya terletak pada kurikulum 

yang dikembangkann dan dilaksanakan pada lembaga pendidikan tinggi 

tersebut. Kurikulum dapat dianggap sebagai suatu alat yang penting dalam 

upaya mencapai tujuan pendidikan tinggi, sedangkan ketercapaian tujuan 

tersebut merupakan bagian yang integral dalam upaya pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Itu sebabnya, semua unsur ketenagaan perlu 
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memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup diandalkan tentang 

kurikulum yang dilaksanakan. Tentu anak lebih baik bila unsur-unsur 

ketenagaan itu memahami dan terampil melakukan upaya pengembangan 

dan perencanaan kurikulum karena dia sendiri pada gilirannya akan 

terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya di kampus.1 

Mutu hasil belajar di perguruan tinggi ditentukan oleh mutu proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar (dosen) dengan para 

mahasiswanya (peserta didik). Salah satu komponen (unsur) proses 

pembelajaran itu adalah strategi pembelajaran. Komponen ini merupakan 

salah satu variabel yang sangat penting dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran yang efektif. 2 

Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program 

muatan lokal (kurikulum  lokal) dalam Standar Isi dilandasi kenyataan 

bahwa di Indonesia terdapat beranekaragam kebudayaan. Sekolah atau 

kampus tempat program pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari 

masyarakat. Oleh karena itu, program pendidikan di kampus perlu 

memberikan wawasan yang luas pada mahasiswa tentang kekhususan 

yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang seluruhnya disusun secara 

terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal tersebut. Sehingga 

perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan lokal. 

Manusia merupakan makhluk yang istimewa. Dalam Al-Quran, 

manusia disebut dengan beberapa istilah, antara lain al-basyar, al-insaan, 

al-naas, al-abd, bani adam, dan sebagainya. Al-insaan berarti suka, 

senang, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-naas berarti manusia 

(jama’). Al-abd berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani adam berarti 

                                                            
1DR. Oemar Hamalik. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran; Dasar dan Strategi 

pelaksanaannya di Perguruan Tinggi. Trigenda. Jakarta. 1994. Hal. 1 
2 Ibid. Hal 1 
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anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun 

dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah 

makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta 

memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan 

akhirat. Dikarenakan penciptaan manusia di muka bumi ini mempunyai 

misi yang jelas dan pasti. Ada tiga misi yang bersifat given yang diemban 

manusia, yaitu misi utama untuk beribadah (Az-Zariyat/51:56), misi 

fungsional sebagai khalifah (al-Baqarah/2: 30), dan misi operasional 

untuk memakmurkan bumi (Hud/11:61).3  

Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna, lengkap dan 

universal yang terangkum dalam 3 hal pokok; Aqidah, Syariah dan 

Akhlak. Aqidah, syariah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu 

kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi 

tidak bisa dipisahkan, karena ketiga unsur tersebut merupakan pondasi 

atau kerangka dasar dari Agama Islam. Islam bukan filsafat mau pun 

ideologi, tapi Islam adalah Aqidah yang bersumber dari Wahyu Suci Ilahi. 

Islam bukan hanya Aturan dan Hukum, tapi Islam adalah Syariat yang 

mengandung nilai-nilai luhur Ketuhanan yang Maha Suci dan Maha 

Tinggi. Islam bukan sekedar moral dan mental, tapi Islam adalah Akhlaq 

yang berdiri di atas dasar penghambaan kepada Allah SWT. 

Ajaran Islam secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

keislaman yang dikaji dalam ilmu fikih (yurisprudensi), keimanan yang 

dikaji dalam ushuluddin (asas-asas teologi), dan keihsanan yang dikaji 

dalam ilmu tasawuf (mistisisme).4 Keislaman dan keimanan sudah dikaji 

umat Islam sejak anak-anak usia Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) 

                                                            
3 Kemenag RI, Tafsir Ilmi; Penciptaan Manusia dalam Persfektif Al-Qur`an dan Sains. 

Kemenag RI, Jakarta. 2012. Hal 2 
4 Martin Lings,  Membedah Tasawuf, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hlm. 116. 
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atau setingkat sekolah dasar. Namun, kajian tentang keihsanan atau ilmu 

tasawuf tidak dipelajari, kecuali di beberapa pesantren dan perguruan 

tinggi agama Islam. Maka kajian ilmu tasawuf menjadi tertinggal dan 

kurang berkembang dibandingkan kajian ilmu fikih dan tauhid.  

Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) yang berada di 

Pondok Pesantren Suryalaya terus berupaya melestarikan dan 

menyebarluskan ajaran dan amalan ilmu tasawuf ke berbagai negara di 

dunia, sehingga telah terbentuk cabang di luar negeri. Menurut Unang 

Sunardjo dalam Muhammad Kodir5 bahwa TQN kini anggotanya telah 

mencapai jutaan orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air 

Indonesia dan  di berbagai negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, 

Thailand, dan Brunei Darussalam. Bahkan, pada akhir-akhir ini terdapat 

pula orang-orang yang mengamalkan tarekat ini yang berasal dari 

Amerika, Jepang, Jerman, Australia, Belanda, dan negeri-negeri lainnya. 

Di sisi lain, juga melakukan pembinaan ke dalam melalui lembaga-

lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok 

Pesantren Suryalaya, seperti Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah 

Naqsyabandiyah (LDTQN) yang mengadakan Up-Grading kepada para 

ikhwan setiap bulan, Pusat Kajian Tasawuf  Asean yang diantara 

kegiatannya ialah mengadakan diskusi ilmiah tasawuf setiap bulan, serta 

berbagai lembaga formal lainnya, salah satunya ialah Institut Agama 

Islam Lathifah Mubarokiyah (IAILM Pondok Pesantren Suryalaya).  

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah dalam rangka 

penanaman dan penyebaran ajaran dan amalan ilmu tasawuf mengajarkan 

mata kuliah kurikulum lokal tasawuf di setiap prodinya sebanyak 6 

                                                            
5 Muhammad Kodir, Dakwah Tarekat Qodiriyyah Naqsyabandiyah (TQN) Pondok 

Pesantren Suryalaya dalam Al-Mau’idhoh, Fakultas Dakwah IAILM Ponpes Suryalaya, 

Edisi 01 Nomor 01/2013/1434 H, hlm. 46-67. 



5 
 

semester, dari semester 1 sampai semester 6. Hal ini terus berjalan, 

sekalipun sudah ada prodi baru yang telah berjalan dua angkatan, yaitu 

Prodi akhlak dan tasawuf untuk strata satu, dan Program magister tasawuf 

dan psikoterapi untuk strata dua.  

Materi kurikulum lokal tasawuf pada dasarnya mencakup 

hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. 

Hubungan dengan Allah diimplementasikan dengan ibadah dan dzikir, 

dan hubungan dengan sesama manusia diwujudkan dalam bentuk akhlak 

mulia. 

Ilmu tasawuf  berdasarkan kesimpulan Al-Ghazali yang dikutip 

oleh Abu Al-Wafa tidak cukup hanya dengan mempelajari teori-teori 

ajarannya, tetapi yang terpenting adalah pada pengamalannya.6Demikian 

juga pandangan Ibnu ‘Ajibah dalam Syarah Hikam yang menyatakan 

bahwa ilmu tasawuf merupakan buah dari amal-amal saleh.7 Dengan 

pengamalan ajaran-ajaran tasawuf seperti memperbanyak dzikir dan 

penerapan akhlak mulia, maka hikmah ilmu tasawuf akan dapat dirasakan.  

Kurikulum lokal mata kuliah tasawuf disajikan di setiap program 

studi yang ada di IAILM sampai 6 semester dengan desain kurikulum 

yang sistematis, dan adanya prosentase antara teori dan praktek tasawuf. 

Dalam praktek pembelajaran tasawuf misalkan, 15 menit sebelum 

pembelajaran tasawuf diadakan dzikir bersama di kelas dengan 

membacakan tawasul dan atau dzikir khotaman. Bagi semester III, mata 

kuliah tasawuf melakukan praktek ziarah wali songo. Tugas-tugas UTS 

terkadang berupa latihan dzikir dengan jumlah tertentu dan dalam waktu 

tertentu. Hal ini berdampak positif terhadap mahasiswa, sehingga mereka 

                                                            
6 Abu Al-Wafa Al-Ghonimi Al-Taftazani. Sufi Dari Zanam Ke Zaman. Pustaka. 

Bandung. 1987, hlm. 86. 
7 Ahmad bin Muhammad Ibnu ‘Ajibah. Iqodh Al-Himam. Al-Haromain. Jeddah. t.t., hlm. 

11. 



6 
 

dapat mengalami, merasakan dan membiasakan dzikir dan amaliah 

tasawuf lainnya. Testimoni-testimoni para mahasiswa terhadap kegiatan 

praktek tasawuf bernada positif,8 sehingga perlu untuk diteliti lebih 

mendalam dan dijadikan model untuk mata kuliah tasawuf yang diajarkan 

di berbagai perguruan tinggi. Inilah faktor yang mendorong Penulis untuk 

meneliti,”Model Kurikulum Lokal Tasawuf Institut Agama Islam Latifah 

Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimana model kurikulum lokal mata kuliah tasawuf yang 

diterapkan di Kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya? 

b. Bagaimana praktek amaliyah mata kuliah tasawuf  di Kampus IAILM 

Pondok Pesantren Suryalaya? 

c. Bagaimana pengaruh kurikulum lokal mata kuliah tasawuf terhadap 

etos belajar dan etos ibadah mahasiswa IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui model kurikulum lokal mata kuliah tasawuf yang 

diterapkan di Kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya 

b. Untuk mengetahui praktek amaliyah mata kuliah tasawuf  di Kampus 

IAILM Pondok Pesantren Suryalaya 

                                                            
8 Buletin Akta Edisi 40 - Minggu III Juni 2015 tentang “ibroh UTS Latihan Dzikir, hlm. 

1-4. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh kurikulum lokal mata kuliah tasawuf  

terhadap etos belajar dan etos ibadah mahasiswa IAILM Pondok 

Pesantren Suryalaya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Syekh Ibnu Athaillah dalam Miftah Al-Fallah wa Mishbah Al-

Arwah tentang teori naar dan nuur dzikir. Naar artinya api yang 

membakar. Dzikir diharapkan seperti api dapat membakar dan 

menghilangkan dosa, lemak yang menumpuk di dalam tubuh dan 

menghilangkan sifat-sifat negatif. Nuur artinya cahaya. Dzikir 

diharapkan seperti cahaya yang menerangi hidup seseorang dan 

memunculkan sifat-sifat positif yang ada di dalam dirinya, seperti 

sikap produktif, efektif dan efisien, dan akhlak mulia lainnya. 

2. Lembaga Pengobatan Inabah Tarekat Qodiriyah Naksyabandiyah 

Suryalaya, Laporan Penelitian, Balai Penelitian Alirah Keagamaan 

Semarang, 1993 mengungkapkan tentang TQN di Pondok 

Pesantren Suryalaya, lembaga pengobatan Inabah TQN PP 

Suryalaya di Inabah II Desa Ciomas, Inabah VI Kelurahan 

Sukahaji, Babakan Ciparay, Bandung, Inabah VII Desa Calincing, 

Sukahening, Inabah XV Desa Pamoyanan yang menjelaskan 

bahwa amaliyah TQN Pondok Pesantren Suryalaya merupakan 

metode untuk menyadarkan dan mengembalikan pasien ke jalan 

yang benar dan berakhlak mulia. 

3. Disertasi tentang Manakib karya Dr. Ajid Thohir yang 

mengungkapkan bahwa amaliyah manakib secara historis dapat 

dipertanggungjwabkan secara ilmiah-akademis. 

4. Jurnal Latifah; Ilmiah Tashawuf dan Kebudayaan, tentang 

Implementasi nilai-nilai Sufistik dalam kurikulum Institut Agama 

Islam Latifah Mubarokiyah. 
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E. Kontribusi 

Adapun manfaat  penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan mampu memberikan masukan kepada dunia 

ilmu pengetahuan, khususnya pada pelaksanaan model kurikulum 

pendidikan lokal dengan pendekatan tasawuf di kampus IAILM 

Pondok Pesantren Suryalaya. Serta Kontribusi akademis berupa 

pengembangan ilmu tasawuf berdasarkan pengalaman empirik. 

b. Manfaat Praktis 

Kontribusi bagi dosen tasawuf sebagai bahan evaluasi 

mata kuliah tasawuf, bagi Pimpinan untuk melahirkan kebijakan-

kebijakan yang lebih mendukung pengembangan mata kuliah 

tasawuf, dan bagi Kementerian Agama sebagai input dan alternatif 

model untuk pembentukan mahasiswa berkarakter sufistik di 

berbagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungannya. 

F. Kerangka Pemikiran  

Terdapat tiga unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, dan bahan pengajaran. Mahasiswa 

merupakan sentral pengembangan pendidikan tinggi, bahkan menjadi 

sentral pengembangan perguruan tinggi sebagai satuan penyelenggara 

pendidikan tinggi. Seluruh kelengkapan dalam penyelenggaraan 

pendidikan, disediakan untuk mempermudah pengembangan potensi 

mahasiswa. Secara kuantitatif jumlah dosen, jumlah tenaga administrasi, 

jumlah buku, jumlah biaya, luas ruang kuliah, dan seterusnya, senantiasa 

dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. 
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Unsur dosen merupakan tenaga inti dalam pengembangan dan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, disamping tenaga peneliti, tenaga 

administrasi, tenaga pustakawan, dan tenaga laboran yang menjadi 

penunjangnya. Ia merupakan tenaga pelaksana pendidikan, yang tugas 

pokoknya mentransformasikan bahan pengajaran, yang digali dari 

kegiatan penelitian secara terus menerus, dalam kegiatan belajar 

mengajar. Ia juga menjadi pembimbing yang memfasilitasi mahasiswa 

bimbingannya dalam upaya meraih prestasi pendidikan. 

Unsur bahan pengajaran, merupakan suatu rangkaian mata kuliah 

yang mengandung bahan kajian dan pengajaran yang dikenal sebagai 

kurikulum. Ia ditata dalam bentuk program studi, yakni suatu kesatuan 

rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi atas 

dasar kurikulum.9   

Era informasi global sekarang ini mengakibatkan perubahan yang 

sangat cepat dalam berbagai aspek dengan terus menerus, sehingga telah 

memasuki daerah complexity (kerumitan), chaos (kesemrawutan), dan 

turbulences (gejolak) telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan 

termasuk dunia pendidikan. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan dan 

para aktor pendidikan lebih terpacu dan tertantang dalam ikut serta 

mencari solusi berbagai masalah kemanusiaan sebagai upaya 

mempertahankan eksistensi dirinya di tengah-tengah persaingan yang 

serba cepat dan tuntutan komfetitif serta profesional. 10  

Eksistensi sebuah lembaga pendidikan dan aktor pendidikan di 

masa depan ditentukan dengan kualitas pelayanannya dan 

keprofesionalannya dalam mencari solusi alternatif permasalahan 

                                                            
9 Cik Hasan Bisri. Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam. Jakarta: 

Logos Wacana ilmu, 1999. Hal. 1-2 
10 Achmad Sanusi. Mengurai Benang Kusut. Majalah Nusantara Education Review. 

Uninus. Vol:2.  Bandung. Tahun 2008. Hal. 1 
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kemanusiaan di era global, termasuk menyelesaikan isu-isu global seperti: 

global worming, dekadensi moral, masalah lingkungan, konflik antar 

negara/suku dan sebagainya. Suatu lembaga pendidikan akan terus eksis 

dan mendapatkan simpati dari masyarakat, jika mampu memberikan salah 

satu solusi alternatif yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sebaliknya 

suatu lembaga pendidikan yang tidak mempunyai nilai tambah (added 

value) di mata masyarakat, secara alami akan semakin terpinggirkan 

bahkan terancam hilang di peredaran diakibatkan tidak mempunyai daya 

saing.  

Sebagai suatu Institusi yang berbadan hukum dan diberi hak untuk 

menyelenggarakan aktivitas pendidikan, perguruan tinggi memegang 

peranan sangat esensial bagi masa depan suatu bangsa. Semakin baik 

kualitas perguruan tinggi yang dimiliki suatu bangsa, maka akan semakin 

baik pula kualitas bangsa tersebut di masa mendatang, termasuk dalam 

memecahkan berbagai masalah bangsa yang berkaitan dengan isu-isu 

global.11  

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM), langsung 

atau tidak langsung akan terus bersinggungan dengan percaturan global 

dan salah satu peran pentingnya yang akan mencetak para kader bangsa 

di masa mendatang adalah membantu untuk melindungi dan memperkuat 

nilai-nilai sosial dengan menanamkan kepada generasi muda nilai-nilai 

yang membentuk dasar kewargaan demokratis dan menegakan kapasitas 

intelektual dan prestise moralnya untuk membela dan secara aktif 

menyebarkan nilai-nilai yang telah diterima secara universal, termasuk 

perdamaian, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas. Nilai-nilai 

                                                            
11 Agus Samsul Bassar. Implementasi Nilai-nilai sufistik dalam kurikulum IAILM. 

Latifah Jurnal. Tasikmalaya. 2009. Hal 97-98 
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ini pada intinya merupakan saripati dari semangat ajaran Islam yang 

Rahmatan lil `alamin. 12 

Kurikulum pendidikan Indonesia rupanya terus ditakdirkan berada 

dalam dunia yang berbeda. Dunia ideal untuk memperbaiki mutu 

pendidikan dan tataran praktis yang justru menghasilkan kenyataan 

sebaliknya. Dari sudut pandang pemerintah, kurikulum sering dianggap 

seperti ‘mantra baru’, sementara publik justru menganggapnya sebagai 

‘petaka baru’.13 Kurikulum sering dinilai tidak hanya menjadi momok, 

tetapi juga mengganggu dunia pendidikan. Pendidikan kita seperti 

disandera oleh sistem kurikulum yang tak kunjung menghasilkan apa 

yang ada dalam cita-cita ideal kita. 

Menurut pandangan modern, Kurikulum lebih dari sekedar 

rencana pelajaran atau bidang studi yang secara nyata terjadi dalam proses 

pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak dari sesuatu yang aktual, 

yang nyata, yaitu yang aktual terjadi di sekolah dalam proses belajar. 

Dalam pengertian kegiatan yang dilakukan siswa dapat memberikan 

pengalaman belajar yang bermanfaat, semua pengalaman belajar itu 

dikatakan kurikulum.14 Menurut Crow, kurikulum adalah rancangan 

pengajaran yang berisi sejumlah mata pelajaran yang disusun secara 

sistematis sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan 

tertentu. Sementara kurikulum dalam zaman modern ini mempunyai 

makna sejumlah kekuatan. Faktor-faktor pada lingkungan pengajaran 

pendidikan oleh sekolah bagi murid-muridnya baik di dalam maupun di 

luar sekolah, dan sejumlah pengalaman yang lahir dari interaksi dengan 

kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor itu.  

                                                            
12 Ibid. Hal 100 
13 Media Indonesia, Rabu, 04 Oktober 2006 
14 Op.Cit. Ahmad tafsir Hal. 53. 
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Selain dari pengertian di atas, ada juga yang mendefinisikan 

kurikulum pada arti yang lebih luas seperti definisi yang diungkapkan 

oleh Alice Miel dalam bukunya Changing the Curriculum a Sosial Proses 

bahwa kurikulum juga meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, 

keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang yang meladeni dan 

diladeni di sekolah, yaitu anak didik, masyarakat, para pendidik dan 

personalia.15  

Dalam pendidikan Islam, kurikulum identik dengan dasar ajaran 

Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, asumsi dasarnya adalah 

1) Al-Qur’an dan Hadits pasti benar, (2) Al-Qur’an dan Hadits harus 

diterapkan dalam kebudayaan yang Global. Berdasarkan kedua rujukan 

itu16, para pendidik muslim di kalangan Islam belum menulis teori 

kurikulum secara rinci dan sistematis sebagaimana yang dilakukan oleh 

penulis Barat. Akan tetapi bukan berarti tidak memiliki wawasan tentang 

kurikulum. Pendidikan Islam sebagai sebuah konsep, perumusan atau 

produk pikiran manusia dalam rangka pelaksaan pembinaan dan 

pengembangan potensi peserta didik yang tidak bersifat baku dan mutlak, 

tetapi bersifat relatif daya nalar manusia mengkaji kandungan, nilai dan 

makna wahyu Allah SWT. 

Konsep pendidikan Islam yang membahas strategi, metode, 

media, sumber, lingkungan bahkah materi sekalipun memang harus 

bersifat elastis dalam arti sesuai tuntunan kebutuhan manusia yang selalu 

tumbuh dan berkembang. Elastis di sini, tidak berarti proses pendidikan 

Islam tidak memiliki dasar, tetapi sebagai sebuah proses tentu bukan 

merupakan suatu harga mati, final, dan tuntas terutama yang berhubungan 

                                                            
15 Alice Miel, Changing the Curriculum a Sosial Proses, New York: Holt Rinchat, 1946, 

hlm. 10. 
16 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Rosda Karya, 2008; Hal:52 
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dengan pendukung terjadinya proses dimaksud seperti strategi, metode, 

media, sumber dan sebagainya. 

Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan final telaah, kajian dan 

sumber teliti merupakan kebenaran mutlak yang tidak mungkin dan tidak 

terjadi perubahan. Oleh karena itu, menjadi dasar pendidikan Islam. 

Dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah ayat: 31  

َم آَدمَ 
َّ
الء ِإن  َوَعل

ُ
ْسَماء َهـؤ

َ
نِبُئوِني ِبأ

َ
اَل أ

َ
ق
َ
ِة ف

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
ى ال

َ
مَّ َعَرَضُهْم َعل

ُ
َها ث

َّ
ل
ُ
ْسَماء ك

َ
األ

نُتْم َصاِدِقيَن 
ُ
 ك

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu memang benar orang-orang yang benar!"  

Juga Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : 

 علموا اوالدكم فانهم مخلقون غير زمنكم

Artinya : “Didiklah anak-anakmu itu, karena sesungguhnya 

mereka diciptakan untuk mengisi masa yang bukan masamu” 

Pendidikan itu berhasil atau tidak, tidak lepas dari sebuah 

kurikulum. Kurikulum salah satu komponen yang sangat menentukan 

sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan dan sekaligus pedoman dalam pelaksaan pengajaran 

pada semua jenis dan tingkat pendidikan. 

Tujuan pendidikan di suatu bangsa atau negara ditentukan oleh 

falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Bedanya 

falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan 
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berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut dan 

sekaligus akan berpengaruh pula terhadap negara tersebut. Begitu pula 

perubahan politik pemerintahan suatu negara mempengaruhi pula bidang 

pendidikan, yang sering membawa akibat terjadinya perubahan kurikulum 

yang berlaku. Oleh karena itu, kurikulum senantisa bersifat dinamis guna 

lebih menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi. 

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum dalam 

pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam dan juga 

dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam 

kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu mengabdi kepada 

Allah SWT. 

Untuk mencapai tujuan dimaksud tidak dapat dilakukan sekaligus 

melainkan harus melalui tahap-tahap tertentu yang setiap tahap itu harus 

menuju ke sasaran yang sama, yaitu pengabdian (menyembah) kepada 

Allah SWT. 

Pendidikan Islam dibangun atas dasar pemikiran yang Islami, 

bertolak dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta 

diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah Islam. 

Pemikiran tersebut pada gilirannya akan melahirkan kurikulum yang khas 

Islami. Sebagaimana pendapat Abdurrahman al-Nahlawi, mengacu 

kepada prinsip-prinsip kurikulum Pendidikan Islam sebagai berikut: 

Pertama; sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya 

memperhatikan fitrah manusia, agar tetap berada dalam kesuciannya dan 

tidak menyimpang. Kedua; kurikulum hendaknya mengacu kepada 

pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam sambil memperhatikan tujuan-

tujuan dibawahnya. Ketiga; kurikulum perlu disusun secara bertahap 

mengikuti periodesasi perkembangan peserta didik (mahasiswa), bahkan 

perlu kurikulum yang khusus sesuai jenis kelamin. Keempat; kurikulum 
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hendaknya memperhatikan kepentingan nyata masyarakat seperti 

ksehatan, keamanan, administrasi, dan pendidikan. Kurikulum hendaknya 

pula disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan seperti iklam dan kondisi 

alam yang memungkinkan adanya perbedaan pola kehidupan: agraris, 

industrial, atau komersial. Kelima; kurikulum hendaknya terstruktur dan 

terorganisasi secara integral. Hubungan antar bidang studi, bahasan 

pokok, dan jenjang pendidikan dijalin dengan satu “benang merah” yang 

mengacu kepada tujuan akhir pendidikan Islam, serta bersumber pada satu 

dasar pandangan bahwa seluruh alam adalah milik Allah SWT dan seluruh 

manusia adalah hamba-hambaNya yang hidup sesuai dengan kehendak 

dan menurut syariatNya. Dengan prinsip ini segala peristiwa dan situasi 

kehidupan dibahas secara interdisipliner. Implikasinya, di dalam 

kurikulum pendidikan Islam tidak akan terlihat lagi dikotomi antara ilmu 

agama dan ilmu duniawi. Keenam; Kurikulum hendaknya realistis. 

Artinya, kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan berbagai 

kemudahan yang dimiliki setiap negara yang melaksanakannya. Ketujuh; 

Kurikulum hendaknya menggunakan metode yang fleksibel. Artinya, 

metode pendidikan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi 

lokal, serta perbedaan-perbedaan individual seperti bakat, minat, dan 

kemampuan peserta didik untuk menangkap, mengorganisasi dan 

menganalisis bahan ajar. Kedelapan; Kurikulum hendaknya efektif untuk 

mencapai tingkah laku dan emosi yang positif. Kesembilan; Kurikulum 

hendaknya pemperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik fisik, 

emosional, ataupun intelektualnya, serta berbagai masalah yang dihadapi 

dalam setiap tingkat perkembanga seperti pertumbuhan bahasa, 

kematangan sosial, dan kesiapan religiusitas. Dan yang Kesepuluh; 

Kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek tingkah laku amaliah 

Islami yang mengejawantahkan segala rukun, syi`ar, dan etika Islam, baik 
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dalam kehidupan individual maupun dalam hubungan sosial peserta 

didik.17 

Menurut Hasan Langgulung mengartikan kurikulum sebagai 

sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial olahraga dan 

kesenian yang disediakan oleh sekolah untuk anak didiknya baik di dalam 

maupun di luar sekolah dengan maksud menolongnya agar dapat 

berkembang secara menyeluruh dalam semua aspeknya dan mengubah 

tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.18  

Prof. Dr. Nasution MA, dalam karyanya, Kurikulum dan 

Pengajaran (1999:5). Ia menjelaskan lebih jauh mengenai kurikulum. 

“Macam-macam definisi yang diberikan tentang kurikulum. Lazimnya 

dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses 

belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau 

lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.” Ada sejumlah ahli teori 

kurikulum yang berpendapat juga bahwa kurikulum bukan hanya meliputi 

semua kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi, selain kegiatan kurikuler 

yang formal juga kegiatan yang  tak formal. Yang terakhir ini sering 

disebut kegiatan ko-kurikuler atau ekstra-kurikuler.  

Sedangkan Arif Furkon membuat ibarat seorang yang ingin 

membangun sebuah rumah, maka kurikulumnya adalah “blue print” yang 

harus jelas bagi semua pihak yang terkait, meliputi; arsitek yang 

menggambar, pemilik rumah yang akan membiayai proyek pembangunan 

rumah tersebut, para pemborong dan para tukang yang akan membangun 

rumah tersebut. Tidak boleh ada perbedaan persepsi di antar pihak-pihak 

                                                            
17 Hery Noer Aly. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999. Hal. 163-

165 
18 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, 

Jakarta: Pustaka al-Husna, 1996, hlm. 44. 
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terkait mengenai bagaimana bentuk akhir rumah tersebut berdasarkan 

blue print itu. Apabila terjadi perbedaan persepsi diantara pihak-pihak 

tersebut, pastilah akan terjadi kesalahpahaman dan kekecewaan, terutama 

di pihak pemilik rumah yang telah mengeluarkan modal untuk proyek 

tersebut. 

Sehingga menurut beliau bahwa anatomi suatu kurikulum 

perguruan tinggi harus memuat sebelas informasi secara jelas, 

diantaranya: Pertama; Misi Perguruan Tinggi, adalah alasan mengapa 

atau untuk apa Perguruan Tinggi didirikan. Misalnya kasus IAILM, untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya ikhwan TQN akan ahli 

agama yang mampu menerjemahkan ajaran agama melalui metode TQN 

dalam kehidupan modern ini. Misi ini juga harus mencerminkan ciri khas 

perguruan tinggi yaitu tri darma perguruan tinggi; pendidikan, penelitian 

dan pengabdian. Kedua; Visi kedepan Perguruan Tinggi. Visi ini 

merupakan gambaran masa depan yang diinginkan terjadi pada Perguruan 

Tinggi sebagai antisipasi terjadinya perubahan zaman di masa depan. 

Misalnya, IAILM mempunyai visi untuk menjadi pusat kajian tasawuf 

dunia. Visi ini berguna sebagai pendorong semangat juang civitas 

akademikanya untuk meningkatkan mutu mereka sehingga menjadi 

seperti yang dicita-citakan. Ketiga; Tujuan Kurikuler. Bagian ini hanya 

mencakup satu aspek saja dari misi perguruan tinggi, yaitu bidang 

pendidikan. Mengingat kurikulum adalah rencana pendidikan yang akan 

diberikan kepada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan 

yang dicita-citakan, maka tujuan kurikuler ini harus secara eksplisit 

menyebutkan lulusan yang bagaimana yang diharapkan akan dihasilkan 

oleh perguruan tinggi itu. Tentunya ada ciri-ciri dasar yang sama bagi 

setiap lulusan perguruan tinggi tersebut di samping ciri-ciri khusus yang 

merupakan kekhasan jurusan atau program studi tertentu. Untuk IAILM 
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setiap lulusannya, baik dari Fakultas Tarbiyah, Syariah, maupun Dakwah 

diharapkan mampu menguasai tentang tasawuf, khususnya TQN dan 

mampu mengamalkannya dalam kehidupan pribadinya. Keempat; profil 

lulusan. Karena tujuan kurikuler biasanya bersifat umum, maka 

diperlukan suatu gambaran atau profil lulusan yang lebih kongkrit dan 

terukur. Profil ini harus menggambarkan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan apa yang akan dapat dimiliki atau dilakukan oleh lulusan 

setelah mereka mengikuti program pendidikan di perguruan tinggi 

tersebut. Misalnya, setiap lulusan IAILM mampu membaca dan 

memahami kitab Miftahus-shudur dan memimpin amaliah harian dan 

khotaman secara lancar dan memiliki akhlak mulia sebagaimana 

dijelaskan dengan lengkap dalam Tanbih Syaikh Abdullah Mubarok Bin 

Nur Muhammad r.a. Kelima; Pendekatan yang diambil dalam proses 

pendidikan. Ini menyangkut filsafat pendidikan yang berbasis Tasawuf 

TQN, seperti dengan pendekatan pelaksanaan metode Inabah dalam 

amaliah ibadah harian, dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai 

tasawuf dalam setiap diri mahasiswa, dengan mengemas Pesantren 

Sarjana sebagai waktu untuk riyadhah dengan amaliah metode Inabah 

dengan jeda waktu yang lebih maksimal. Keenam; Aspek kepribadian 

mahasiswa yang dikembangkan. Misalnya aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik serta bagaimana cara mengembangkannya. Aspek ini perlu 

secara khusus dijelaskan secara terperinci sebagimana yang tergambar di 

dalam Tanbih. Ketujuh; Program Studi yang dikembangkan di perguruan 

tinggi tersebut. Program studi inilah sebenarnya yang diambil oleh setiap 

mahasiswa. Dalam hal ini harus diberikan deskripsi singkat tentang tiap-

tiap program studi yang ada, termasuk ciri khas IAILM dengan 

tasawufnya. Untuk setiap program studi perlu diberikan tujuan kurikuler 

serta profil lulusannya. Tujuan kurikuler dan profil lulusan 
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jurusan/program studi ini harus selaras dengan tujuan kurikuler dan profil 

lulusan perguruan tinggi yang bersangkutan yang telah ditetapkan diawal. 

Kedelapan; Daftar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa untuk 

mewujudkan profil lulusan seperti itu. Dalam daftar mata kuliah ini perlu 

ditunjukan fungsi tiap-tiap mata kuliah dalam upaya mewujudkan profil 

lulusan sehingga tampak keterkaitan satu mata kuliah dengan mata kuliah 

lainnya. Keberhasilan suatu mata kuliah diukur berdasarkan keberhasilan 

mahasiswa mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta 

keterampilan yang diniatkan dikembangkan melalui mata kuliah itu pada 

diri mereka. Kesembilan; Deskripsi mata kuliah yang akan diberikan. 

Deskripsi ini diperlukan guna membantu mahasiswa mengetahui apa yang 

akan mereka peroleh dan tujuan apa yang akan mereka capai kalau 

mengikuti mata kuliah tersebut. Deskripsi ini juga akan membantu dosen 

yang akan mengampu mata kuliah tersebut. Kesepuluh; sistem evaluasi 

yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut yang menjelaskan bagaimana 

mereka akan mengukur keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan 

kurikuler maupun tujuan mata kuliah. Kesebelas; sistem perkuliahan yang 

diterapkan di perguruan tinggi tersebut. Misalnya apakah menggunakan 

sistem sks atau tidak, apakah mahasiswa diperbolehkan mengambil 

matakuliah sejenis lintas jurusan ataukah tidak, apakah ada program 

remedial bagi mahasiswa yang memerlukan, apakah ada program 

perbaikan nilai bagi mahasiswa yang menginginkannya.19 

Sehingga idealnya nilai-nilai sufistik ini dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan semua mata kuliah yang diajarkan di IAILM, dengan 

harapan mampu menghasilkan lulusan yang maksimal, dalam arti 

menguasai program studi yang diambilnya ditambah penguasaan khusus 

                                                            
19 Op.cit. Agus Samsul Bassar. Hal 108-111 
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bidang tasawuf yang menjadi ciri khasnya, serta mampu 

mengamalkannya dalam realitas kehidupan sehari-harinya. Sebagai 

langkah awal dengan bentuk mata kuliah lokalpun yang diberikan samapai 

6 semester, kalau dilaksanakan secara terencana dan komitmen tinggi 

pasti akan mempengaruhi profil lulusannya. Dengan cacatan adanya 

latihan atau riyadhah yang langsung diamalkan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, dengan dorongan berupa contoh langsung dan penciptaan 

kondisi maksimal untuk mengamalkannya oleh seluruh civitas 

akademika. Yang idealnya harapan akan melahirkan solusi di masa 

mendatang dalam membantu mengatasi berbagai masalah global, 

khususnya menciptakan SDM yang berakhlak mulia.  

Adapun bagan modelnya sebagai berikut: 
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G. Metode Penelitian 

a. Data dan Sumber 

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action 

Research (PAR) dimana peneliti terlibat secara langsung sebagai 

participant active untuk menginvestigasi, menganalisis, 

pelaksanaan model kurikulum lokal tasawuf di IAILM Pondok 

Pesantren Suryalaya. Penelitian ini akan berbentuk deskriptif 

kualitatif. Peneliti akan memaparkan situasi yang terjadi di 

Kampus IAILM Suryalaya secara langsung dengan melakukan 

beberapa teknik penelitian sebagai berikut; 

1) Teknik Observasi 

Agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang model kurikulum lokal tasawuf di IAILM Pondok 

Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya.  

2) Teknik Interview 

Interview atau wawancara untuk memperoleh informasi 

berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, 

kepada mahasiswa dan dosen di IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya di Tasikmalaya.  

3) Angket/ Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab 

dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya 

juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab atau direspon oleh responden (Sutopo, 2006: 82). 

Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban 

atau respon sesuai dengan persepsinya. 
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Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dimana 

peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden 

(Sutopo, 2006: 87). Karena angket dijawab atau diisi oleh 

responden dan peneliti tidak selalu bertemu langsung dengan 

responden, maka dalam menyusun angket perlu diperhatikan 

beberapa hal. Pertama, sebelum butir-butir pertanyaan atau 

peryataan ada pengantar atau petunjuk pengisian. Kedua, butir-

butir pertanyaan dirumuskan secara jelas menggunakan kata-kata 

yang lazim digunakan (popular), kalimat tidak terlalu panjang. 

Dan ketiga, untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan 

berstruktur disesuaikan kolom untuk menuliskan jawaban atau 

respon dari responden secukupnya. 

4) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara 

mencatat data yang sudah ada atau tercatat pada dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi merupakan alat 

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

silabus, SAP, RPP, transkip buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan sebagainya. 20 

b. Sumber Data 

Sumber data berasal dari responden yang terlibat dalam 

pelaksanaan model kurikulum lokal Tasawuf di kampus IAILM 

Pondok Pesantren Suryalaya. Data primer berasal dari: Mahasiswa 

di kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya.  

                                                            
20 Arikunto. Prosedur Penelitian, hlm, 206 
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Untuk data sekundernya berasal dari buku dan dokumen kegiatan, 

seperti: photo kegiatan di kampus IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya di Tasikmalaya.  

c. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul 

dengan menggunakan deskriptif analitis. Artinya data yang 

terkumpul akan dianalisis menggunakan metode PAR yang 

disampaikan oleh Hebermas dan (Muhadjir, 1989: 171), yaitu 

akan dibedakan pada analisis selama di lapangan dan analisis 

setelah meninggalkan lapangan. Analisis selama di lapangan 

menggunakan teknik induksi analitik. Metode ini juga sering 

disebut metode deskripsi analitik, yakni menggambarkan 

kategori-kategori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 

1998:198). Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, 

mencari jawab melalui wawancara mendalam dan/atau observasi, 

menganalisis, mengembangkan pertanyaan/hipotesis baru untuk 

memperoleh jawaban, dan seterusnya. Sedangkan analisis setelah 

meninggalkan lapangan akan dilakukan melalui mengkategori, 

menemukan konsep-konsep, dan menghubungkan antar konsep 

dari data yang diperoleh (Stuart, 1977: 10-19).  

Setelah didapatkan hasil penelitian dengan uji validitas 

yang tepat, maka peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran 

untuk tercapainya hasil yang lebih baik, berdampak kualitas model 

kurikulum lokal tasawuf di kampus IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya. Melalui metode PAR, kegiatan penelitian ini juga 

diharapkan dapat berkelanjutan dalam waktu yang panjang untuk 

menjaga kualitas dan standar model kurikulum lokal tasawuf di 



24 
 

kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya yang melibatkan 

peran para Mahasiswa. 
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BAB II 

MODEL KURIKULUM LOKAL TASAWUF: 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Model Kurikulum 

1. Pengertian Model  

Kata “model” berarti pola atau contoh dari sesuatu yang 

akan dibuat atau dihasilkan.21 Definisi lain dari model adalah 

abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih 

sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat 

menyeluruh.  

Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai 

pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat 

ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan 

pendidikan, seperti model pengajaran, model adtninistrasi, 

model evaluasi, model supervisi  dan model lainnya. 

Menggunakan model pada perkembangan  kurikulum 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.22 

Kata model digunakan untuk menunjukan bahwa tema 

yang nanti dibicarakan hanyalah satu contoh atau satu alternatif 

dari contoh-contoh lainnya. Sedangkan menurut Aubrey Fisher; 

model adalah analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian 

dari keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari 

penomena yang dijadikan model. 23 

 

                                                            
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta; 

Balai Pustaka. 2005. Hlm 751 
22 http://www.retcia.com/2011/12/model-model-pengembangan-kurikulum.html 
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2. Pengertian Kurikulum 

Menurut etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani 

yaitu curir yang artinya pelari dan curere yang artinya tempat 

berpacu. Perkataan kurikulum yang berasal dari kegiatan olahraga 

itu mengandung arti jarak yang ditempuh oleh pelari mulai dari 

garis start sampai ke garis finish. Selanjutnya perkataan kurikulum 

itu memasuki dunia pendidikan hingga maknanyapun berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman.24  

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan 

dengan “manhaj” yang berati (jalan terang) yang dilalui oleh 

manusia pada berbagai bidang kehidupan, sedangkan arti 

“manhaj” / kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai yang 

terdapat dalam kamus al-Tarbiyah adalah seperangkat 

perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang 

dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik 

atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mulia mereka. 

Dalam pengertian lama, kurikulum diartikan sebagai mata 

pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Namun dalam 

perkembangannya, kurikulum tidak lagi terpasung dengan 

pengertian sempit itu, tetapi telah dikembangkan kepada 

pengertian yang lebih luas, misalnya pendapat Saylor dan 

Alexander yang menjelaskan kurikulum adalah segala usaha 

sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi yang 

disampaikan keduanya jelas bukan hanya sekedar mata pelajaran 

                                                            
24 Achasias Kaber, Pengembangan Kurikulum, Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, 1988, hlm. 7-8. 
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atau segala situasi di dalam sekolah melainkan juga situasi di luar 

sekolah.  

Menurut pandangan modern, Kurikulum lebih dari sekedar 

rencana pelajaran atau bidang studi yang secara nyata terjadi 

dalam proses pendidikan di sekolah. Pandangan ini bertolak dari 

sesuatu yang aktual, yang nyata, yaitu yang aktual terjadi di 

sekolah dalam proses belajar. Dalam pengertian kegiatan yang 

dilakukan siswa dapat memberikan pengalaman belajar yang 

bermanfaat, semua pengalaman belajar itu dikatakan kurikulum.25 

Menurut Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran yang 

berisi sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis 

sebagai syarat untuk menyelesaikan sauatu program pendidikan 

tertentu. Sementara kurikulum dalam zaman modern ini 

mempunyai makna sejumlah kekuatan. Factor-faktor pada 

lingkungan pengajaran pendidikan oleh sekolah bagi murid-

muridnya baik didalam maupun diluar sekolah, dan sejumlah 

pengalaman yang lahir dari interaksi dengan kekuatan-kekuatan 

dan factor-faktor itu.  

Selain dari pengertian di atas, ada juga yang 

mendefinisikan kurikulum pada arti yang lebih luas seperti definisi 

yang diungkapkan oleh Alice Miel dalam bukunya Changing the 

Curriculum a Sosial Proses bahwa kurikulum juga meliputi 

keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, 

pengetahuan dan sikap orang yang meladeni dan diladeni di 

sekolah, yaitu anak didik, masyarakat, para pendidik dan 

                                                            
25 Op.Cit. Ahmad tafsir Hal;53 



28 
 

personalia.26 Sedangkan Hasan Langgulung mengartikan 

kurikulum sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, 

sosial olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah untuk 

anak didiknya baik di dalam maupun di luar sekolah dengan 

maksud menolongnya agar dapat berkembang secara menyeluruh 

dalam semua aspeknya dan mengubah tingkah laku mereka sesuai 

dengan tujuan-tujuan pendidikan.27  

Prof. Dr. Nasution MA, dalam karyanya; Kurikulum dan 

Pengajaran (1999:5). Ia menjelaskan lebih jauh mengenai 

kurikulum. “Macam-macam definisi yang diberikan tentang 

kurikulum. Lazimnya dipandang sebagai suatu rencana yang 

disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah 

bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan 

beserta staf pengajarnya.” Ada sejumlah ahli teori kurikulum yang 

berpendapat bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua 

kegiatan yang direncanakan melainkan juga peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di bawah pengawasan sekolah. Jadi, selain kegiatan 

kulikuler yang formal juga kegiatan yang  tak formal. Yang 

terakhir ini sering disebut kegiatan ko-kurikuler atau ekstra-

kurikuler (co-curriculum atau extra-curriculum).  

Dari berbagai definisi yang diungkapakan di atas 

disimpulkan bahwa kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah saja, akan tetapi lebih luas dari itu. 

Kurikulum sifatnya dinamis dan terbuka untuk peribahan-

                                                            
26 Alice Miel, Changing the Curriculum a Sosial Proses, New York: Holt Rinchat, 

1946, hlm. 10 
27 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan 

Pendidikan, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1996, hlm. 44. 



29 
 

perubahan dan pembaharuan dan pengembangan. Hal ini lebih 

disebabkan karena kondisi masyarakat yang tidak stagnan. 

B. Kurikulum dalam Pendidikan Islam 

1.  Ciri-ciri Kurikulum dalam Pendidikan Islam28 

Untuk memahami kurikulum dalan dunia pendidikan 

islam, kita tidak cukup hanya mengetahui pengertian kurikulum 

saja, tetapi kita juga perlu memahami ciri-ciri dan keistimewaan-

keistimewaan kurikulum pendidikan islam yang tentunya juga 

menjelaskan sebagian sifat-sifat kurikulum dalam pendidikan 

islam. 

Diantara ciri-ciri umum kurikulum pada pendidikan islam 

adalah29: 

1. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan tujuan 

agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, 

dan tekniknya yang bercorak agama. 

2. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan 

pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek 

inrtelekrtual, psikolohi, sosial dan spirirtual. 

3. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan 

keseimbangan yang relatif diantara kandungan-kandungan 

kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni, artau kemesrtian-

kemesrtian, pengalaman-pengalaman, dan kegiartan-

kegiartan pengajaran uyang bermacam-macam. yang bersifat 

relatif secara objektif. 

                                                            
28 Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam , Bulan Bintang, Bandung, 1979.Hal:489 
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4. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatiakn seni halus, 

yaitu ukir, pahat, tulisan indah, gambar, dan sejenisnya. 

Disamping itu keterampilan, tekhnik, dan bahasa asing 

berdasarkan bakat, minat dan kebutuhan. 

5. Kurikulum pendidikan harus mempertimbangkan 

kebudayaan-kebudayaan manusia karena perbedaan tempat 

dan zaman. 

2.  Prinsip-prinsip kurikulum Pendidikan Islam30 

Setelah kita mengetahui berbagai ciri-ciri kurikulum 

pendidikan islam, untuk melengkapinya maka perlu kita tau prinsip-

prinsip dalam merencanakan  kurikulum pendidikan islam . 

Diantaranya; adalah:  

1.  Harus ada mata pelajaran yang ditujukan mendidik rohani atau hati. 

Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketuhanan (aqidah). Al-

farabi sang filosof, telah menempatkan ilmu ketuhanan sebagai 

pengetahuan tertinggi 

2.  Mata pelajaran hurus ada yang berisi tuntunan cara hidup  yaitu 

ilmu Fiqh dan ilmu akhlak. 

3.  Mata pelajaran yang diberikan hendaknya mengandung kelezatan 

ilmuah, yaitu yang sekarang disebut orang mempelajari ilmu untuk 

ilmu. 

4. Mata pelajaran harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan; 

ilmu itu harus terpakai, misalnya:  

a. Ilmu Mantiq manfaatnya untuk menghidarkan kita dari 

kekliruan berfikir, 

                                                            
30 Ibid 
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b. Ilmu Ilmu Hitung untuk teliti dalam berfikir, berbicara, 

dan berbuat, 

c. Ilmu Fiqh manfaatnya  agar siswa mengetahui cara 

melakukan ibadah, 

d. Nahwu berguna agar siswa terhindar dari cara menulis 

dan berbicara 

5.  Mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu 

lain 

3. Dasar Umum Kurikulum Pendidikan Islam31 

Dengan penjelasan yang kami utarakan dimuka, maka bisa ditarik 

sebuah kesimpulan, sejumlah dasar umum bagi kurikulum pendidikan 

islam yaitu: 

a. Agama 

Mengenai dasar yang pertama ini, maka segala sistem yang ada 

dalam kehidupan masyarakat termasuk sistem pendidikan harus 

meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada agama Islam 

atau syariat Islam dan apa yang terkandung pada syariat termasuk 

prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, 

mu’amalat dan hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan 

segala sember dari semuanya adalah Kitab Allah dan Sunnah Nabi 

SAW. Setelah kedua sumber ini maka barulah muncul beberapa sumber 

yang lainnya yang berlandasan pada keduanya, baik itu menguraikan 

apa yang terkandung didalamnya atau memperluas hukum-hukum furu’ 

dari dasar-dasar dan hukum-hukum umum yang terkandung pada 

keduanya.  

                                                            
31 Ibid 
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Dari sumber inilah, kurikulum pendidikan agama Islam  harus 

berusaha agar kurikulum menolong pelajar untuk membina iman yang 

kuat dan sehat kepada Allah, Rasul-rasul, Malaikat, Kitab-kitab, Qadha 

dan Qadar, hari akhir dan kebangkitandan pembalasan di Akherat. 

b. Falsafah 

1. Falsafah Idealisme, misalnya kepercayaan kepada nilai-nilai 

spiritual dan ideal yang pada akhirnya kembali kepada wahyu 

pencipta yang maha tinggi dan mulia, kepercayaan kepada sesuatau 

yang telah berlaku pada pengatahuan Allah, kepercayaan bahwa 

alam ini serasi diantara bagian-bagiannya, kepercayaan bahwa roh 

itu lebih mulai dari pada jasmani, dan kepercayaan bahwa pencipta 

alam jagat ini adalah Allah s.w.t.  

2. Falsafah realisme natural, adalah kepercayaan bhwa alam ini alam 

sebenarnyayang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengamatinya, 

kepercayaan bahwa kenyataan objektif tunduk pada proses 

perkembangan dan perubahan. 

3. Falsafah Humanisme Intelektual, meninggikan tujuan akal dan 

ilmu-ilmu kemanusiaan dalam kurikulum dan menyusun dengan 

cara yang logis dan bersifat deskriptif. 

4. Falsafah realisme klasik, mengakui wahyu tuhan dan ilham sebagai 

dua sumber antara sumber-sumber dasar bagi pengetahuan.; 

menghormati pemikiran dan penafsiran akal dan mengakui peranan 

utama bagi akal yaitu mencari kebenaran, mengakui kemerdekaan  

seseorang dan diperkukuh oleh akhlak. 

5. Falsafah Naturalisme Romantic, memberontak terhadap kebekuan, 

menaruh perhatian terhadap kehidupan kini, menghormati keinginan 

dan kebutuhan individu pada teori pengetahuan, dan menekanakan 

bahwa sifat permualaan ada yang baik pada manusia. 
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6. Falsafah Pragmatisme, adalah mempercayai pentingnya membuka 

rahasia segala bidang kemanfaatan pada benda-benda yang memberi 

manfaat pada manusia, serta menghargai bakat-bakat, kecakapan, 

kebutuhan dan minat murid-murid pada pendidikan. 

c. Psikologis 

Disamping dua dasar kurikulum pendidikan islam itu, ada lagi 

dasar ketiga yang sangat berkaitan dengan perkembangan peserta didik, 

kematangan bakat-bakat, intelek tual, emosi, kebutuhan-kebutuhan, 

keinginan dan minat, kecakapan yang bermacam-macam, dan pemikiran 

mereka yaitu dasar psikologis. Semua itu tidak diabaikan oleh 

kurikulum pendidikan Islam dan metode-metode pengajaran. Bukan 

hanya itu, para pendidik selalu mengajak dan menghargai hal itu dalam 

menentukan kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan peserta 

didik.Sedangkan dalam kurikulum pedidikan Islam sendiri, juga 

mengajak dan menggalakkan dalam membantu perkembangan peserta 

didik yang sesuai dengan kematangan dan bakatnya masing-masing. 

Dalam pemikirn Islam tidak melarang mendalami dan mengkaji 

psikologi ini pada peserta didik dinegeri Islam mapun, selagi sesuai 

dengan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan-tujuan kurikulum, 

kandungannya, serta susunan dan pelaksanaannya. 

d.  Sosial 

Sosial juga menjadi dasar utama dalam kurikulum pendidikan 

Islam yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dalam pendidikan 

dan kebudayaannya yang bersifat umum atau khusus. Dari penjelasan 

tersebut diatas maka jelaslah bahwa kurikulum pendidikan islam itu 

diterapkan dalam kerangka masyarakat yang memiliki identitas khas 

dan kepribadian budayanya. Oleh karena itu kurikulum pendidikan 
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Islam berkewajiban untuk menguatkan hubungannya dengan 

masyarakat dan kebudayaannya dalam menentukan tujuan-tujuannya, 

penyusunan kurikulumnya, dan metode-metode pengajarannya. 

Sedangkan tugas dari kurikulum pendidikan Islam yang berkaitan 

dengan sosial, yaitu turut serta dalam proses pemasyarakatan bagi 

peserta didik, penyesuaian mereka dengan masyarakat Islam dimana 

mereka hidup, memperoleh kebiasaan dan sikap yang baik pada 

masyarakatnya, serta cara berfikir dan tingkah laku yang diinginkan, 

cara bergaul yang sehat, sikap kerjasama dan menghargai 

tanggungjawab. Inilah yang menjadi dasar utama kurikulum pendidikan 

islam. Dari penjelasan tersebut maka jelaslah bahwa kurikulum 

pendidikan islam telah mempertimbangan dalam segala aspek baik itu 

dalam tujuan-tujuan dan metode-metodenya. 

C. Pengertian Kurikulum Lokal Tasawuf  

1. Kurikulum Tasawuf 

Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada nabi 

Muhammad SAW untuk kemaslahatan umatmanusia dunia akhirat, 

lahir bathin. Islam adalah sistem ajaran yang didalamnya terkandung 

aspek akidah (keyakinan), syariat (aspek hukum) dan hakikat (aspek 

bathin). 32  

Tasawuf merupakan bagian integral dari sistem ajaran Islam. 

Islam tanpa tasawuf bukanlah Islam kaffah sebagaimana yang 

diajarkan Rasulullah SAW. Islam kaffah adalah Islam yang 

didalamnya terpadu aspek akidah, syariat dan hakikat. Dari akidah 

                                                            
32 Dr. H. Cecep Alba, MA. Tasawuf dan Tarekat; Dimensi Esoteris Ajaran Islam. PT 

Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 1 
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lahir tauhid, dari syariat lahir fikih dan dari hakikat lahir tasawuf yang 

kemudian melahirkan tarekat.33 

Menurut Muhammad bin Ali al-Qasab, guru Imam Junaedi 

Al-Bagdadi, tasawuf adalah akhlak mulia yang nampak di zaman 

mulia dari seorang manusia mulia bersama kaum yang mulia. 

Sedangkan menurut Al-Junaedi al-Bagdadi, menyatakan tasawuf 

adalah engkau ada bersama Allah tanpa `alaqah (tanpa perantara). 

Atau statemen yang lain mengatakan bahwa tasawuf adalah Allah 

mematikanmu, Allah menghidupkanmu, dan kamu ada bersama 

Allah tanpa perantara. 34 

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani berpendapat bahwa tasawuf 

aadalah mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya 

dengan kholwat, riyadah dan terus menerus berdzikir dengan 

dilandasi iman yang benar, mahabbah, taubah dan ikhlas. Jika 

seorang mukmin duduk dalam khalwat, dengan taubat dan talqin serta 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Allah SWT 

memurnikan amalnya, menyinari hatinya, menghaluskan kulitnya, 

mensucikan lisannya, memadukan anggota badannya lahir batin, 

mengangkat amalnya ke haribaan-Nya dan Allah mendengar 

permohonannya.35 

Sedangkan Ilmu Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui 

keadaan jiwa manusia, terpuji atau tercela, bagaimana cara-cara 

menyucikan jiwa dari berbagai sifat yang tercela dan menghiasinya 

dengan sifat-sifat terpuji dan bagaimana cara mencapai jalan menuju 

Allah.36 

                                                            
33 Ibid. Hlm. 7 
34 Ibid. Hlm. 10 
35 Syaikh Abdul Qadir. Sirr al-Asror, Cairo: Dar Assanabil, tth, hlm. 124 
36 Amin al-Kurdi. Tanwir al-Qulub. Indonesia: al-Haramain, tth, hlm. 406 
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2. Praktek Amaliyah 

Tujuan dari amaliyah yang ada di Pondok Pesantren 

Suryalaya khususnya di kampus IAILM dapat lebih memudahkan 

para Ikhwan TQN Suryalaya dalam melaksanakan dan memahami 

amalan-amalan yang telah ditetapkan dalam Thoriqoh Qodiriyah 

Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Serta tujuan yang 

umumnya adalah sama dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu 

menuntun manusia agar mendapat Ridha Allah SWT, sejahtera di 

dunia dan bahagia di akhirat. Tujuan secara khususnya setiap ikhwan 

manakala ia akan melakukan dzikrullah. Kalimat dimaksud adalah : 

 إلهي أنَت مقُصودي ورضاك مطلوبي اعطني محّبَتَك ومعرفَتَك 

 “Tuhanku, Engkaulah yang aku maksud dan keridhaan-Mu yang 

aku cari. Berilah aku kemampuan untuk bisa mencintai-Mu dan 

ma`rifat kepada-Mu. 

  TQN sebagai sebuah aliran dalam tasawuf yang 

dilaksanakan dan diamalkan di kampus IAILM Pondok Pesantren 

Suryalaya Tasikmalaya, mempunyai amaliah yang khusus, yang 

sudah barang tentu tidak akan sama dengan amaliah dalam tarekat 

lain. Kalaupun ada kesamaan, kemungkinan dalam beberapa hal saja 

karena memang sumber ajarannya sama-sama dari Rasulullah. 

Amaliah yang bersifat spiritual ini harus diamalkan oleh siapa saja 

yang telah menyatakan diri melalui “talqin” sebagai murid dan 

ikhwan dari Guru Mursyid dalam komunitas tarekat tersebut. 

Amaliah tersebut merupakan amalan yang sangat penting yang harus 
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dilakukan oleh murid setelah melakukan amaliah syar`iyah yaitu 

shalat fardhu.37 

a. Talkin  

  Talkin38 (baiat) merupakan ritual yang harus dilakukan 

disemua tarekat. Bai`at adalah sanggup dan setia murid 

dihadapan gurunya untuk mengamalkan dan mengerjakan segala 

kebajikan yang diperintahkan39. Pembaiatan adalah sebuah 

proses perjanjian, antara seorang murid terhadap seorang 

mursyid. Seorang murid menyerahkan diri untuk dibina dan 

dibimbing dalam rangka membersihkan jiwanya, dan 

mendekatkan diri kepada Tuhannya. Keharusan menyerahkan 

diri sepenuhnya kepada kiai, tidak lain adalah kelanjutan dari 

ketundukan para anggota gerakan sufi kepada mursyid 

(penunjukan kearah kesempurnaan pengertian akan hakikat 

Allah). Selanjutnya seorang Mursyid menerimanya mengajarkan 

dzikir (talkin al-dzikir) kepadanya. 40 

  Upacara pembaitan merupakan langkah awal yang harus 

dilalui oleh seorang salik, khususnya seseornag yang memasuki 

jalan hidup kesufian melalui tarekat. Menurut para ahlitarekat, 

                                                            
37 Dr. H. Cecep Alba, MA. Op.cit. hlm. 98 
38 Istilah talkin lebih populer digunakan pada komunitas Suryalaya dibandungkan 

penggunaan baiat, upacara ini disebbut penalkinan. Al-Sya`rani sendiri sebagai tokoh 

sufi yang sering menjadi sandaran para ahli tarekat lebih sering menggunakan istilah 

talkin dan hirqah dari pada bai`at. Baca Abd. Wahab Al-Sya`rani, al-anwar al qudsiyah 

fi ma`rifat Qawaidi Al-Sufiah. (Jakarta: Dinamika Berkah Utama,t.th), hlm. 16. Dapat 

dijelaskan pula secara bahasa bahwa talkin adalah membisikan (menyebutkan) kalimat 

syahadat dekat orang yang hendak meninggal atau (dalam bentuk doa) untuk mayat yang 

baru dikuburkan. 
39 A. Shahibul Wafa Tajul `Arifin, Miftahu Shudur (Tasikmalaya: Mudawamah 

Warohmah, 1970). Hlm. 21 
40 Abdurahman Wahid, Pesantren dan Subkultur, dalam M. Dawam Rahardjo, Pesantren 

dan Pembaharuan. (Jakarta: LP3ES, 1994). Hlm 45 
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baiat merupakan syarat sahnya suatu perjalanan spiritual 

(suluk).41 

  Pentalkinan dilakukan pada setiap anggota terakat yang 

baru. Momen yang sering dijadikan sebagai waktu talkin adalah 

pada setiap selesai shalat subuh, dan setiap bulan pada acara 

manakiban42. Pada prosesi talkin ini, perlu ada kesungguhan dan 

keikhlasan dalam hati untuk bergabung dalam tarekat. Dengan 

komitmen menjalankan syareat Islam secara sungguh-sungguh 

sekaligus menjalankan ritual-ritual yang ada dalam tarekat. 

  Perjalanan salik yang telah ditalkin oleh salah seorang 

wakil talkin, maka secara otomatis ia telah masuk menjadi 

anggota komunitas Suryalaya atau sebutan ikhwan. 

  Ritual talkin pada komunitas suryalaya termasuk para 

Mahasiswa di awal perkuliahan pertama melakukan talkin 

terlebih dahulu, secara tertib prosesi talkin adalah: 

1. Calon murid dengan kesadarannya sendiri mendatangi wakil 

talkin untuk ditalkin 

2. Wakil talkin akan melakukan klarifikasi dulu sebelum talkin 

dimulai untuk mengetahui kesungguhan calon murid. 

Biasanya dengan kalimat pertanyaan: “Apakah saudara 

sudah benar-benar bersedia untuk ditalkin” atau “apakah 

saudara sudah benar-benara ikhlas untuk ditalkin”. Sang 

                                                            
41 Walaupun suluk merupakan perjalanan spiritual yang tujuan, hasil dan pengalaman-

pengalamannya bersifat spiritual , tetapi suluk dalam suatu tarekat juga merujuk kepada 

amaliah-amaliah fisikal sebagai tarbiyah (pendidikan) dan riyadhah (latihan) bagi salik. 

Mir Valiuddin. Contemplative Disiplines in, hlm. 45 
42 Talkin banyak dilakukan pada acara manakib, dilakukan setelah acara manakib 

biasanya kisaran 100-150 berkumpul untuk ditalkin secara berjamaah. Pada acara tradisi 

ngaras di hari jum`at dan Ahad ada juga orang yang meminta di talkin namun dengan 

jumlah yang tidak terlalu banyak kisaran 10-15 orang saja, namun kadang juga dua orang 

atau sendirian, wakil talkin tetap melayaninya. 
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calon murid akan menjawab “ya, saya sudah bersedia 

dengan sungguh-sungguh atau ikhlas untuk melakukannya. 

3. Wakil talkin meminta calon murid untuk mengambil posisi 

duduk berhadapan  

4. Wakil talkin menyampaikan esan atau nasehat dan 

penjelasan sekitar dzikir.  Pertama dijelaskan seputar dzikir 

jahar (dzikir yang diucapkan dengan suara keras), wakil 

talkin memberikan contoh dengan mempraktikannya untuk 

selanjutnya ditirukan oleh calon murid. Kedua wakil talkin 

memberikan penjelasan tentang sekitar dzikir khafi (dzikir 

yang diucapkan pelan di dalam hati lalu meminta sang calon 

murid untuk mempraktikannya sambil menyentuhkan jari 

telunjuknya ke bagian ulu hati (dada sebelah kiri) sang calon 

murid agar benar-benar memahami hingga tempat 

menyimpan dzikir khafi tersebut).  

5. Prosesi penutupan dengan berdoa yang langsung dipimpin 

oleh wakil talkin dan diamini oleh murid. 

Mereka yang telah ditalkin, akan bergabung dalam komunitas 

Suryalaya, dengan serangkaian amalan-amalan yang wajib 

dijalankan oleh seorang ikhwan. 

b. Dzikrullah 

  Dzikir, secara lughawi artinya ingat, mengingat atau eling 

dalam bahasa sunda. Dzikir terbagi dua, ada dzikir bimakna `am 

(dzikir secara umum), dan ada dzikir bimakna khas (dzikir secara 

khusus). Dzikir yang pertama adalah segala bentuk ketaatan 

kepada Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca 

Al-Quran dan lain-lain adalah dzikir secara umum. Sedangkan 

Dzikir yang dimaksud dalam TQn adalah dzikir bimakna khas, 
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yaitu hudurul qalbi ma`allah (hadirnya hati kita bersama Allah). 

Dzikir dalam arti khusus ini terbagi dua, yakni dzikir jahr dan 

dzikir khafi. Dzikir jahr adalah melafalkan kalimat tayibah yakni 

Laailaaha Illallah secara lisan dengan suara keras dan dengan 

cara-cara tertentu . sedangkan dzikir khafi adalah ingat kepada 

Allah dengan dzikir isbat saja yaitu mengingat nama “Allah” 

secara sirr di dalam hati dengan cara-cara yang diterangkan 

dalam  talqin. 

c. Khataman 

  Kata khataman berasal dari kata khatama-yakhtumu-

khatman artinya selesai/menyelesaikan. Maksud khataman 

dalam TQN adalah menyelesaikan atau menamatkan pembacaan 

aurad (wirid-wirid) yang menjadi ajaran TQN pada waktu-waktu 

tertentu. Wirid-wirid itu minimal dibaca secara keseluruhan 

sampai khatam (tamat) satu kali dalam satu minggu. Aurad TQN 

yangmenjadi amalan mingguan itu terdapat dalam buku yang 

dihimpun dan dikodifikasikan oleh Syaikh Mursyid yaitu yang 

berjudul `Uqud al-Jumanm yang artinya adalah untaian mutiara. 

  Secara substansi, aurad itu memang terdiri dari dzikir, 

shalawat, doa-doa dan bacaan-bacaan yang biasa diamalkan oleh 

Rasulullah dan para sahabatnya. Khataman diamalkan setelah 

selesai shalat fardu dan dzikir. Tertib amalan khataman adalah; 

tawasul, lalu membaca wirid-wirid yang terdapat didalam kitab 

`Uqud al-Juman sampai selesai, dan diakhiri dengan doa 

khataman itu sendiri. Khataman bisa dilakukan secara mufarid 

atau berjamaah, bisa di masjid atau dirumah-rumah. Namun 

kalau dilakukan dimasjid dengan berjamaah tentu lebih baik. 
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Atau ditempat majelis dzikir yang penting bagaimana wirid itu 

dapat dilakukan secara khusyu dan tamat.43 

Abah Anom mencontohkan di Pondok Pesantren 

Suryalaya memimpin amalan khataman dengan mengucapkan 

wirid-wirid minimal diamalkan secara keseluruhan sampai 

khatam satu minggu dua kali yaitu tiap ba’da ashar hari Senin 

dan Kamis , setiap malam setelah dzikir khofi antara Maghrib 

dan Isyayaitu setelah melaksanakan shalat sunat Lidaf’il bala, 

dan Ba’da dzikir khofi usai shalat Jumat. 

Pelaksanaankhataman dapat sendiri (munfarid), tetapi lebih 

utama dilaksanakan dengan berjamaah. 

Wirid-wirid tersebut terdapat dalam buku yang 

dihimpun dan dikodifikasikan oleh Syekh Mursyid. Buku 

award tersebut dahulu dikenal istilah Istighol kemudian diberi 

nama ‘Uqud al-Juman(Untaian Mutiara) yang substansinya 

sebagai berikut : Dzikir, Tawasul kepada Rasulullah, sahabat, 

para ulama mujtahid, para wali, ulama-ulama sufi, membaca 

shalawat, membaca al-Qur’an, dando’a-do’a munajat.44 

Naskah khataman selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Pertama diawali dengan tawasul kepada 

Rasulullah Muhammad SAW. 

 إلى حضرة الّنبّي المصطفى محّمد صّلى الله عليه وسّلم وعلى أله وأصحابه

 وأزواجه  وذرّياته وأهل بيته أحمعين شيء لله الفاتحة

                                                            
43 Ibid. Hlm. 148  
44Lihat kitab uqud al-juman, PT Mudawamah warohmah, 2005 
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Kemudian tawasul lagi 

ثم إلى أرواح أبآئه وأّمهاته وإخوانه من األنبياء والمرسالين وإلى المالئكة 
والكروبّيين والّشهداء والصالحين وآل كّل وأصحاب كّل وإلى روح  المقرّبين

 أبينا أدم وأّمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة
Kemudian tawasul lagi 

ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئّمتنا أبى بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى 
ى يوم الدين ين وتابع التابعين لهم بإحسان إلبقّية الّصحابة والقرابة والتابع

 شيء لله لهم الفاتحة 
Kemudian tawasul lagi 

ثم إلى ارواح ائّمة المجتهدين ومقّلديهم في الدين والعلماء والرّاشدين 
والقراء المخلصين واهل التفسير والمحّدثين وسائر السادات الصوفّية 

سلم ومسلمة من مشارق األرض ولمحققين وإلى أرواح كّل ولّي وولّية وم
 إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة 

Kemudian tawasul lagi 

ثم إلى أرواح اهل السلسلة القادرية ةالّنقشبندية وجميع أهل الطرق 
خصوصا إلى حضرة سلطان االولياء غوث األعظم قطب العالمين الّسّيد 

م جنيد س الله سرّه والّسّيد الشيخ أبى القاسالشيخ عبد القادر الجيالني قدّ 
البغدادي والّسّيد الشيخ معروف الكرخي والّسّيد الشيخ سّر السقطّي 
والّسّيد الشيخ حبيب العجمّي والّسّيد الشيخ حسن البصرّي والّسّيد الشيخ 
جعفر الصادق والّسّيد الشيخ يوسف الهمدانّي والّسّيد الشيخ أبي يزيد 

لّسّيد الشيخ شاه بهاء الدين الّنقشبندي وحضرة امام الربانّي البسطامّي وا
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وحضرة شيخنا المكّرم الّسّيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محّمد وحضرة 
شيخنا المكّرم الّسّيد الشيخ أحمد صاحب الوفى تاج العارفين وأصولهم 

 وفروعهم وأهل سلسلتهم واالخدين عنهم  شيء لله لهم الفاتحة
Kemudian tawasul lagi 

ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخينا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم 
ولمن أحسن إلينا ولمن له حّق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقّلدنا عندك 

 بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة
Kemudian tawasu lagi 

اء مات األحيثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسل
منهم واألموات من مشارق األرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها 

 ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة
Kemudian membaca shalawat 100 x 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca Surat Al-Insyirah 80 kali 

  ٣ٱلَِّذي أَنَقَض َظهَرَك  ٢َوَوَضعَنا َعنَك ِوزَرَك   ١َنشرَح َلَك َصدَرَك  أََلم
فَِإَذا   ٦ِإنَّ َمَع ٱلُعسِر ُيسرا  ٥فَِإنَّ َمَع ٱلُعسِر ُيسرًا   ٤َوَرَفعَنا َلَك ِذكَرَك 

  ٨َوِإَلٰى َربَِّك فَٱرَغب   ٧فَ َرغَت فَٱنَصب 
Kemudian membaca Surat Al-Ikhlas 500 x 

َمُد  ٱللَّهُ   ١َحٌد ُقل ُهَو ٱللَُّه أَ    ٤َوَلم َيُكن لَُّهۥ ُكُفًوا َأَحُد   ٣َلم يَِلد َوَلم يُوَلد   ٢لصَّ
Kemudian tawasul lagi 

 إلى حضرة الّشيخ أحمد باقر الفاتحة
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 Kemudian membaca shalawat 100 kali 

سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم اللهّم صّل على  

Kemudian membaca do’a masing-masing 100 kali 

 011× اللهّم يا قاضي الحاجات

 011× اللهّم يا كافي المهّمات

 011× اللهّم يا دافع البلّيات

 011× اللهّم يارافع الدرجات

 011× اللهّم يا شافي األمراض

      011× مجيب الدعواتاللهّم يا 

 011× اللهّم يا أرحم الرّاحمين

Kemudian tawasul   

 إلى حضرة إمام خواجكان الفاتحة
Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca 500 kali 

 بالله العلّي العظيم  ال حول وال قّوة إالّ 
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Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 011× اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم

Kemudian tawasul lagi 

 إلى حضرة إمام ربّاني الفاتحة
Kemudian membaca Surat Al-Falaq 1 kali 

  ٣َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب   ٢ِمن َشرِّ َما َخَلَق   ١ُقل َأُعوُذ ِبَربِّ ٱلَفَلِق 
ثَِٰت ِفي ٱلُعَقِد  فَّٰ   ٥َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  ٤َوِمن َشرِّ ٱلن َّ

Kemudian membaca istighfar 100 kali 

 011× وم وأتوب إليهاستغفر الله العظيم الذي ال إله إاّل هو الحّي القيّ 

Kemudian membaca Surat An-Naas 1 kali 

ِمن َشرِّ   ٣ِإلَِٰه ٱلنَّاِس   ٢َمِلِك ٱلنَّاِس   ١ُقل َأُعوُذ ِبَربِّ ٱلنَّاِس 
  ٦ِمَنٱلِجنَِّة َوٱلنَّاِس  ٥ٱلَِّذي يُ َوسِوُس ِفي ُصُدوِر ٱلنَّاِس  ٤ٱلَوسَواِسٱلَخنَّاِس 

Kemudian tawasul 

 سّيدنا مظّهر الفاتحةإلى حضرة 
Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca do’a 500 kali 

 011×  حسبن الله ونعم الوكيل

Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 بّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم اللهّم صّل على سّيدنا محّمد النّ 



46 
 

Kemudian tawasul lagi 

 إلى حضرة سّيدنا عبد القادر الجيالني الفاتحة
Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca do’a 500 kali 

 011× لى ونعم الّنصيرنعم المو 

Kemudian membaca shalawat 100 kali 

وسّلم اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه  

Kemudian tawasul lagi 

إلى حضرة شيخينا المكّرم الّسّيد الشيخ عبد الله مبارك بن نور محّمد 
 العارفين الفاتحةوالّسّيد الشيخ أحمد صاحب الوفى تاج 

Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca do’a 500 kali 

 011× يا خافي اللطف أذركني بلطفك الخافيّ 

Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 ّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم اللهّم صّل على سّيدنا مح
Kemudian tawasul lagi 

 إلى حضرة سّيدنا إمام خواجة النقشبندي الفاتحة
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Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian membaca do’a 500 kali 

 011× الإله إالّ أنَت سبحانك إّني كنُت ن الظالمين

Kemudian membaca shalawat 100 kali 

 اللهّم صّل على سّيدنا محّمد الّنبّي الّنبّي األّمّي وعلى آله وصحبه وسّلم 
Kemudian tawasul lagi 

 إلى حضرة سّيدنا إمام معصوم الفاتحة
Kemudian tawajjuh dilanjutkan membaca 

 3× إلهي أنَت مقُصودي ورضاك مطلوبي اعطني محبّ َتَك ومعرفَتكَ 

Kemudian membaca 16.641 kali 

 06660× يا لطيف

Setelah selesai lalu membaca do’a Khataman 

 بسم الله الّرحمن الّرحيم

يا من ّوسع لطفه أهل السموات واألرض نسألك بخفي  2×يا لطيف 
خفّي لطفك الخفّي ان تحفينا قي خفي خفي لطفك الخفي اّنك قلت 
وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشآء وهو القوّي العزيز اللهّم انّا 
نسألك يا قوّي يا عزيز يا معين بقوتك وعزّتك يا مطين أن تكون لنا عونا 

عينا في جميع  األقوال واألحوال واألفعال وجميع ما نحن فيه من فعل وم
الخيرات وان تدفع عّنا كّل سّر ونقمة ومحنة قد استحقيناها من غفلتنا 
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وذنوبنا فإّنك أنت الغفور الّرحيم وقد قلت وقولك الحق ويعفو عن كثير 
 هاللهّم بحق من لطفت به ووّجهته عندك وجعلت اللطف الخفي تابعا ل

حيث توّجه نسألك أن توّجهنا عندك وأن تخفينا بلطفك اّنك على كّل 
شيئ قدير وصّل الله على سّيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسّلم والحمد 

 لله رّب العالمين الفاتحة
 

d. Manaqib/Manaqiban 

  Kata manaqib merupakan kata jamak dari manqabah 

yang mendapat akhiran ‘an’. Manqabah artinya babakan sejarah 

hidup seseorang. Dalam al-Munjid disebutkan; 

 ما عرف به من الخصال الحميدة واالخالق الجميلة

Artinya; apa yang dikenal pada diri manusia tentang budi 

pekertinya yang terpuji dan akhlaknya yang baik. 

  Jama dari kata manqabah adalah manaqib. Dalam tradisi 

bahasa sunda kata manaqib ditambah dengan akhir ‘an’ sehingga 

bacaannya menjadi manaqiban yang mengndung arti proses 

pembacaan penggalan sejarah hidup seseorang secara spiritual. 

Manaqib dalam TQN adalah manaqib Syekh Abdul Qadir al-

Jailani sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah. Isi manaqib secara 

khusus menceritakan akhlak Tuan Syekh, silsilahnya, kegiatan 

dakwahnya, karamahnya, dan lain-lainnya yang relevan untuk 

dijadikan pelajaran oleh para pengikutnya.45 

  Di dalam Al-Qur`an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang kisah-kisah orang tertentu. Ada kisah para nabi, kisah 

                                                            
45 Ibid. Hlm. 149  
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para rasul, umat terdahulu, para wali dan lain-lain. Dalam Al-

Qur`an disebutkan: 

 
َ
ن ق ۡبِلَك ِمۡنُهم مَّ

َ
ن ق  ّمِ

ا
َنا ُرُسال

ۡ
ۡرَسل

َ
ۡد أ

َ
ق
َ
ۡقُصۡص َول

َ
ۡم ن

َّ
ن ل ۡيَك َوِمۡنُهم مَّ

َ
َصۡصَنا َعل

 
َۗ
ۡيَك

َ
  ....َعل

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang 

rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan 

kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami 

ceritakan kepadamu...(Q.S. Al-Mukmin:78). 

Dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman: 

 
َۚ
ۡيَك

َ
ۡقُصۡصُهۡم َعل

َ
ۡم ن

َّ
 ل

ا
ۡبُل َوُرُسال

َ
ۡيَك ِمن ق

َ
ُهۡم َعل

َٰ
َصۡصَن

َ
ۡد ق

َ
 ق

ا
  ....َوُرُسال

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh 

telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan 

rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka 

kepadamu... 

Manaqib dalam TQN merupakan amalan syahriyah, artinya 

amalan yang harus dilakukan minimal satu bulan satu kali. 

Biasanya materi manaqiban terbagi pada dua bagian penting;  

a. Materi (kontens) tentang khidmah `amaliyah. Khidmah 

amaliyah ini adalah inti manaqiban itu sendiri, yang 

substansi materinya meliputi;  

1) Pembacaan ayat suci Al-Qur`an 

2) Pembacaan Tanbih 

3) Pembacaan Tawasul 

4) Pembacaan Manqabah Syekh `Abdul Qadir al-Jailani 

5) Doa 
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b. Khidmah `Ilmiyah. Maksud khidmah `ilmiyah adalah 

pembahasan tasawuf secara keilmuan dan pembahasan 

aspek-aspek ajaran Islam secara keseluruhan. Tujuannya 

adalah untuk membuka wawasan keislaman para ikhwan, 

memperdalam ilmu ketasawufan, dan memotivasi para 

ikhwan agar semakin rajin (konsisten) mendalami ilmu-ilmu 

Islam, khususnya ilmu tasawuf dan tarekat, serta 

mengamalkan amalan ajaran Islam, khususnya amalan TQN 

dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai khidmah 

ilmiyah, dilanjutkan dengan membaca sholawat Bani 

Hasyim tiga kali dan diakhiri dengan penutupan.46 

Tujuan dari pada amaliyah manaqiban adalah; 

1) Mencintai dan menghormati dzurriyah (keturunan) 

Rasulullah SAW. 

2) Mencintai para ulama, shalihin dan para wali 

3) Mencari barakah dan syafa`at dari Syekh Abdul Qadir 

al-Jilani 

4) Bertawassul dengan tuan Syekh Abdul Qadir al-Jilani 

karena Allah semata. 

5) Melakukan nazar karena Allah semata, bukan karena 

maksiat.47 

Di lingkungan ikhwan TQN PPS, manaqib dilakukan di 3 

tempat, yaitu : 1. Di pusat (Masjid Nurul Asror Pondok Pesantren 

Suryalaya), 2. Kelompok masyarakat seperti RT/RW/Kelurahan, 

Sekolah, dan Dewan Kemakmuran Masjid , dan 3. Perorangan.  

                                                            
46 Ibid. Hlm. 150 
47 Ibid. Hlm. 152 
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Secara umum pelaksanaan Manaqiban di 3 tempat itu 

sama, hanya saja untuk manakiban yang dilaksanakan di 

perorangan, bagian yang belum tentu ada adalah khidmat ilmiah. 

Pendanaan kegiatan manaqiban di pusat dibiayai oleh PPS 

yang dananya dikelola dari baitul mal. Sedangkan kegiatan 

manaqib yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

pendanaannya dikelola dengan cara bergotongroyong oleh 

masyarakat. Untuk kegiatan manaqiban perorangan 

pendanaannya ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara. 

Banyak tujuan yang hendak dicapai dengan mengikuti 

manaqiban48 antara lain : 1. Mencintai dan menghormati 

zurriyyah (keturunan) Rasulullah saw, 2. Mencintai para ulama,  

solihin  dan para  wali, 3. Mencari barkah dan syafa’at dari 

Syaikh para Wali Allah, 4. Bertawassul kepada Nabi, Sahabat 

sampai para Wali Allah serta guru Mursyid Syekh Abdullah 

Mubarak Bin Nur Muhammad ra.  dan Syekh Ahmad Shohibul 

Wafa Tajul Arifin ra.  karena Allah semata. 5. Melaksnakan 

nazar karena Allah semata, bukan karena maksiat. 

Nilai pendidikan yang tercermin pada proses Manaqib baik 

yang diselenggarakan di Masjid Nurul Asror, Masjid Nurul Ulum 

di Kampus IAILM ataupun diselenggarakan di kelompok ikhwan 

adalah : Menjaga Martabat,  Damai, Tidak berprasangka, Tidak 

diskriminasi, Kerjasama, Kesetaraan, Saling menghormati, 

Empati, Keadilan sosial, Kesetaraan, Toleransi. 

                                                            
48 Dr. H. Cecep Alba, MA,Tasawuf dan Tarekat Dimensi Esoteris ajaran Islam, Penerbit PT. 

Remaja Rosdakarya Tahun 2012 hlm 150 
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e. Riyadhah 

 Riyadhah secara etimologis artinya latihan. Dalam term 

tasawuf, yang dimaksud riyadhah adalah latihan rohani dengan 

cara-cara tertentu yang lazim dilakukan dalam dunia tasawuf. 

Dalam tradisi TQN, riyadhah yang paling utama adalah 

dzikrullah. Tetapi ketika dzikrullah sudah menajdi amalan yang 

dilakukan secara istiqamah setiap ba`da shalat fardu, seorang 

salik boleh meminta kepada guru (mursyid) tambahan amalan-

amalan untuk memperkokoh keimanannya, mempermudah 

pencapaian cita-cita hidupnya, dan mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi dalam kehidupannya.  

 Riyadhah yang biasa diberikan oleh syekh Mursid secara 

sistematis, mulai dari belajar mandi taubat, mandi malam selama 

empat puluh hari dengan doa-doa tertentu, belajar melaksanakan 

puasa-puasa sunat, belajar melek (tidak tidur beberapa hari, baik 

siang maupun malam), mandi kemanusiaan, niis (tidak makan 

makhluk yang bernyawa; seperti daging, telor, ikan dan yang 

lainnya), ijazah saefi (hizbul yaman), dan lain-lain. Semua 

amalan riyadhah tadi dilakukan di bawah bimbingan dan 

pengawasan guru mursyid, atau orang yang ditunjuk oleh guru, 

bisa dari salah seorang wakil talqin ataupun putra tertuanya 

sendiri, yaitu K.H Dudun Nursaiduddin, atau putra-putra 

mursyid lainnya. 

 Menurut Ibn Sina, riyadhah ditujukan untuk 

mendapatkan tiga tujuan, yaitu: 
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1) Berkaitan dengan urusan-urusan eksternal, yakni 

membuang segala kesibukan yang menyebabkan 

kelalaian.  

2) Berhubungan dengan penyiapan kekuatan-kekuatan 

internal serta menghilangkan kekacauan-kekacauan 

rohani yang didistilahkan dengan “menundukan nafsu 

amarah oleh nafsu mutmainnah”. 

3) Berkaitan dengan perubahan-perubahan kualitatif di 

dalam roh yang diistilahkan dengan “pelembutan 

relung hati terdalam”.49 

Suhrowardi dalam Disertasinya dari amatan atas latihan-

latihan spiritual (Spiritual Exercises) yang dipraktekkan di PPS, 

mengelompokkan Riyadhah ada 4, yaitu : 

1) Riyadhah Umum, berupa Dzikir Jahar , Dzikir Khofi, 

Khataman dan Manaqiban 

2) Riyadhah Khusus, berupa mandi malam, dan Shalat-sunat 

yang diamalkan dan tertulis di buku Ibadah 

3) Riyadhoh Khususil Khusus, berupa amalan-amalan yang 

meliputi Mandi malam, Berpuasa (berpantang dari 

makan-makanan jenis tertentu), Berjaga terus tanpa tidur. 

4) Riyadhoh Penugasan, berupa menjalankan tugas-tugas 

dari Guru dengan penuh ketaatan, meski para murid tidak 

paham awalnya tujuan dari penugasan itu. 

f. Ziarah  

Ziarah menurut bahasa berasal dari kata zaara-yazuuru-

ziyarotan, artinya berkunjung atau mengunjungi. Menurut 

istilah, ziarah adalah mengunjungi tempat-tempat suci, atau 

berkunjung kepada orang-orang saleh, para nabi, para wali, baik 

                                                            
49 Ibid. Hlm. 154 
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yang masih hidup maupun yang sudah meniggal dengan niat 

karena Allah.50 

Di Pondok Pesantren Suryalaya istilah ziarah itu dimaknai untuk 

4 makna, yaitu : 1. Berkunjung ke tempat Guru, 2. Berkunjung ke al 

haramayn dalam bentuk ibadah Umroh atau Hajji, 3. Berkunjung ke 

makam Abah Sepuh dan Abah Anom, 4. Berkunjung ke makam dan 

petilasan para wali  yang biasa dikenal dengan sebutan “Ziarah Wali 

Songo”. 

Banyak tamu yang datang berkunjung ke PPS. Tamu-tamu yang 

berkujung ke PPS ini macam ragam tujuannya. Tamu-tamu ini dapat 

dikelompokkan menjadi 3 , yaitu : Ikhwan, Umum, Tugas. Bagi 

mereka yang sudah menjadi Ikhwan tujuan mereka adalah untuk 

bertemu dengan Guru. Sowan ke Guru, memupus kerinduan bersama 

Guru.   

Di Pondok Pesantren Suryalaya, istilah Ziarah lebih sering 

digunakan dalam makna berkunjung ke makam Abah Sepuh dan Abah 

Anom di “Gedong”, Makam keluarga, yang letaknya di sebelah Barat 

Masjid Nurul Asror. Ikhwan TQN PPS pun seringkali melakukan 

ziarah ke makam para wali yang ada di pulau Jawa (Ziarah Wali 

Songo).  

Nilai pendidikan yang tercermin pada proses Ziarah adalah : 

Menjaga Martabat, Tidak berprasangka, Tidak diskriminasi, 

Kerjasama, Saling menghormati, Empati, Kesetaraan, Toleransi, 

Damai. 

 

 

 

                                                            
50 Ibid. Hlm. 154 
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D. Etos Belajar dan Etos Ibadah 

1. Etos  

Etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu 

golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani (etos) yang 

memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, 

tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi 

ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja 

dalam arti pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang 

dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan fisik, 

maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun 

keakhiratan. 51 

Secara terminologis kata etos, mengalami perubahan 

makna yang meluas. Digunakan dalam tiga pengertian berbeda 

yaitu:  

a. Suatu aturan umum atau cara hidup. 

b. Suatu tatanan aturan perilaku. 

c. Penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan 

tingkah laku.  

Dalam pengertian lain, etos dapat diartikan sebagai 

thumuhat yang berkehendak atau berkemauan yang disertai 

semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang 

positif.  

Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya 

serta sistem nilai yang diyakininya. Dari kata etos ini dikenal pula 

                                                            
51 Dr.Abdul Aziz. Al Khayyath,1994. hal. 13 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamus_besar_bahasa_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamus_besar_bahasa_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau 

nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga 

dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat 

kuat untuk mengerjakan sesuati secara optimal lebih baik dan 

bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna 

mungkin.52 

 

2. Konsep Belajar dalam Islam 

Dalam konteks pendidikan, hampir semua aktivitas yang 

dilakukan adalah aktivitas belajar. Para Pakar psikologi saling 

berbeda dalam menjelaskan mengenai cara atau aktivitas belajar 

itu berlangsung. Akan tetapi dari beberapa penyelidikan dapat 

ditandai, bahwa belajar yang sukses selalu diikuti oleh kemajuan 

tertentu yang terbentuk dari pola pikir dan berbuat. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar ialah untuk 

memperoleh kesuksesan dalam pengembangan potensi-potensi 

seseorang. Beberapa aspek psikologis aktivitas belajar itu 

misalnya: motivasi, penguasaan keterampilan dan ilmu 

pengetahuan, pengembangan kejiwaan dan seterusnya.  

Bahwa setiap saat dalam kehidupan mesti terjadi suatu 

proses belajar, baik disengaja atau tidak, disadari maupun tidak. 

Dari proses ini diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut 

sebagai hasil belajar. Tapi untuk memperoleh hasil yang optimal, 

maka proses belajar harus dilakukan dengan sadar dan sengaja dan 

terorganisasi dengan baik dan rapi. Atas dasar ini, maka proses 

belajar mengandung makna: proses internalisasi sesuatu ke dalam 

                                                            
52 https://id.wikipedia.org/wiki/Etos 

https://id.wikipedia.org/wiki/Etika
https://id.wikipedia.org/wiki/Akhlak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Semangat&action=edit&redlink=1


57 
 

diri subyek didik; dilakukan dengan sadar dan aktif, dengan 

segenap panca indera ikut berperan. 

Sumadi Suryabrata (1983:5) menjelaskan pengertian 

belajar dengan mengidentifikasikan ciri-ciri yang disebut belajar, 

yaitu:  “Belajar adalah aktivitas yang dihasilkan perubahan pada 

diri individu yang belajar ( dalam arti behavioral changes) baik 

aktual maupun potensial; perubahan itu pada pokoknya adalah 

diperolehnya kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu yang 

relatif lama; perubahan itu terjadi karena usaha”.  

Menurut Begge (1982:1-2), belajar adalah suatu perubahan 

yang berlangsung dalam kehidupan individu sebagai upaya 

perubahan dalam pandangan, sikap, pemahaman atau motivasi dan 

bahkan kombinasi dari semuanya. Belajar selalu menunjukkan 

perubahan sistematis dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

konsekwensi pengaalaman dalam situasi khusus.  

Bertolak dari pemahaman di atas dapatlah ditegaskan, 

bahwa belajar senantiasa  merupakan perbuatan tingkah laku dan 

penampilah dengan serangkaian aktivitas misalnya: membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, belajar juga bisa dilihat secara makro dan mikro, luas 

dan khusus. Dalam arti makro, luas, belajar dapat diartikan sebagai 

aktivitas ruhani-jasmani menuju perkembangan pribadi yang utuh.  

Seperti yang dijelaskan oleh Bloom (1979), bahwa belajar itu 

mencakup tiga ruang lingkup, yaitu cognitive domain yang 

berkaitan dengan pengetahuan hapalan dan pengembangan 

intelektual, affective domain, yang berkaitan dengan minat, sikap 

dan nilai serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian, 
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psychomotor domain, yang berkaitan dengan prilaku yang 

menuntut koordinasi syaraf. 53 

Rasulullah SAW bersabda: “Mencari ilmu (belajar) wajib 

hukumnya bagi setiap orang Islam”. Dan pada kesempatan lain 

beliau pun pernah menganjurkan, agar manusia mencari ilmu 

meski berada di negeri orang (Cina) sekalipun; meski dari 

manapun datangnya. Hadis tentang belajar dan yang terkait 

dengan pencarian ilmu  banyak disebut dalam al-Hadis, demikian 

juga dalam Al-Qur’an al-Karim. Hal ini merupakan indikasi, 

bahwa betapa belajar dan mencari ilmu itu sangat penting artinya 

bagi umat manusia. Dengan belajar manusia dapat mengerti akan 

dirinya, lingkungannya dan juga Tuhan-nya. Dengan belajar pula 

manusia mempu menciptakan kreasi unik dan spektakuler yang 

berupa teknologi.  

Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat 

penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari 

aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa 

juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka 

menggunakan rasio, anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami 

ayat-ayat Allah SWT. Hingga dalam al-Qur’an dinyatakan Tuhan 

akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur 

(lihat : Qs. Al- Mujadilah : 11).  

Apalagi dalam konsep Islam  terdapat keyakinan yang 

menegaskan, bahwa belajar  merupakan kewajiban dan berdosa 

bagi yang meninggalkannya. Keyakinan demikan ini begitu 

membentuk dalam diri umat yang beriman, sehingga  mereka 

                                                            
53 http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/13/konsep-belajar-menurut-

pandangan-islam-3/. 10-10-2016.jam 20.47 

http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/13/konsep-belajar-menurut-pandangan-islam-3/
http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/13/konsep-belajar-menurut-pandangan-islam-3/
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memiliki etos belajar yang tinggi dan penuh semangat serta 

mengharapkan “janji luhur” Tuhan  sebagaimana yang 

difirmankan dalam ayat-Nya. 54 

3. Prinsip-Prinsip Belajar Menurut Islam 

a. Al Qur’an tentang Posisi Manusia 

Kita ketahui bersama, bahwa Al-Qur’an adalah kalam suci 

Tuhan yang berfungsi sebagai: tanda, petunjuk, rahmat dan shafaat 

bagi manusia, berdasarkan penegasan Al Qur’an, (QS. Al–Isra’: 

29 : Ar-Rum : 72). Syafi’i Ma’arif, seperti dikutip dari Ismail R. 

Faruqi, menjelaskan, bahwa manusia adalah karya Tuhan yang 

terbesar dan terindah dengan struktur mental yang sophisticated 

dan spektakuler (QS. At-Tin : 4). Oleh sebab itu, tidak heran pula 

kalau ada yang berpendapat, bahwa manusia adalah pencipta 

kedua setelah Tuhan. Ini bisa kita saksikan, betapa manusia 

dianugrahi rasio oleh Tuhan itu bisa menciptakan kreasi yang 

canggih berupa sains dan teknologi itu. Sementara malaikat 

diperintah sujud kepadanya karena tak mampu melakukan 

kompetisi intelektual dengan makhluk manusia yang diciptakan 

dengan tanah liat kering itu (QS. Al-Isra’: 28-30; Shad : 71-73) di 

dalam memahami dunia ciptaan-Nya secara konseptual. 55  

Kelebihan intelektual inilah yang membuat manusia lebih 

unggul dari makhluk lainnya. Tetapi ia pun juga bisa menjadi 

dekaden, bahkan lebih hina dari binatang, jika ia berbuat 

destruktif, melepaskan imannya (lihat : Qs. At-Tin : 5-6 dan QS. 

Al-A’raf : 179). Oleh sebab itu, sebagai makhluk lainnya maka ia 

                                                            
54 Ibid 
55 Hamad Syafi’i  Maarif, “Posisi Umat Islam Terhadap Perkembangan Teknologi 

Modern”, dalam Ahmad  Busyairi dan Azharuddin Sahil (peny.), Tantangan Pendidkan 

Islam Yogyakarta, LPM UII, 1987. Hlm 92 
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dituntut agar dengan sadar bersedia memikul tanggung jawab 

moral bagi tegaknya suatu tatanan sosial politik yang adil dan 

beradab. Tuntutan itu tercermin dalam beberapa ayat Al-Qura’an 

surat An-Nahl : 90 ; Ali-Imron : 104, 114 ; Al-Hajj : 41 ; Al-Ahzab 

: 72. 

Tatanan kehidupan yang bermoral ini hanyalah mungkin 

apabila iman sebagai prasyarat mutlaknya diterima dengan kritis 

dan sadar. Dalam sistem kepercayaan Islam, iman memberikan 

fondasi moral yang kokoh, dan di atas fondasi inilah manusia bisa 

menciptakan hidup secara imbang. 56 

Dalam Islam, strategi pengembangan ilmu juga harus 

didasarkan pada perbaikan dan kelangsungan hidup manusia 

untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fil-ard) dengan tetap 

memegang amanah besar dari Allah SWT. Oleh sebab itu ilmu 

harus selalu berada dalam kontrol iman. Ilmu dan iman menjadi 

bagian integral dalam diri seseorang, sehingga dengan demikian 

yang terjadi adalah ilmu amaliah yang berada dalam jiwa yang 

imaniah. Dengan begitu, teknologi, yang lahir dari ilmu, akan 

menjadi barang yang bermanfaat bagi umat manusia di sepanjang 

masa. Dan inilah yang mesti menjadi tanggung jawab umat Islam. 

Banyak sekali ayat Al-Qur’an menjelaskan mengenai 

hubungan ilmu, amal dan iman ini (lihat misalnya QS. Al-Baqarah 

: 82, 227 ; Ali-Imran : 57 ; An-Nisa’ : 57, 122 dan seterusnya). 

Dari banyak ayat Al-Qur’an ini kita dapat menarik kesimpulan, 

bahwa antara ilmu, amal dan iman menjadi sangat penting bagi 

umat manusia yang hendak menjadi khalifah di bumi ini. Dan amal 

                                                            
56 Ibid. Hal 93 
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baru bisa dinilai baik, saleh jika dipancarkan dari iman. Iman 

memberi dasar moral, amal saleh diwujudkan dalam bentuk 

konkret. Jadi terdapat hubungan yang organik antara iman dan 

amal salih. 

b. Dasar Belajar dalam Islam 

Sebagaimana pandangan hidup yang dipegang-teguhi oleh 

Umat Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul , maka sebagai 

dasar maupun filosofi bagi belajar adalah juga diderivasi dari dua 

sumber tersebut, yang merupakan dasar dan sumber bagi landasan 

berpijak yang amat fondamental. 

Tentang dua sumber ajaran yang fundamental ini, Allah 

SWT, telah memberikan jaminan-Nya, yaitu jika benar-benar 

dipegang teguh, maka dijamin tidak akan pernah sesat dan kesasar, 

sebagaimana Nabi pernah bersabda : “Susungguhnya telah aku 

tinggalkan untukmu dua perkara, jika kamu berpegang teguh 

dengannya, maka kamu tak akan sesat selamanya, yaitu : Kitab 

Allah dan Sunnah Rasul-Nya.” Hadis tersebut juga dikukuhkan 

oleh banyak Al-Qur’an, antara lain surat Al-Ahzab: 71,  Allah 

berfirman : “Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, 

sungguh ia akan mencapai kebahagiaan yang tinggi”. Ayat 

tersebut dengan tegas menandaskan, bahwa apabila manusia 

menata seluruh aktivitas kehidupannya dengan berpegang teguh 

kepada prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka jaminan Allah 

adalah jalan yang lurus dan tidak akan kesasar, tetapi sebaliknya, 

jika manusia tidak menata seluruh kehidupannya dengan petunjuk 

Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasul-Nya, maka kesempitan akan 

meliputi dirinya, sebagaimana firman-Nya : “Barang siapa yang 



62 
 

berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya kehidupan yang 

sempit”. (Qs. Thaha : 124).  

Al-Qur’an dan Al-Hadis penuh dengan konsep dan 

tuntutan hidup manusia, begitu juga mengenai petunjuk ilmu 

pengetahuan. Jika manusia mau menggal kandungan isi Al-

Qur’an, maka banyak diketemukan mengenai beberapa persoalan 

yang berkaitan dengan ilmu (baik ilmu pengetahuan sosial 

maupun ilmu pengetahuan alam), Misalnya perhatikan surat Ali 

Imran : 190-191. Disini dipaparkan tentang kreasi penciptaan alam 

oleh Allah SWT. Yang harus direnungkan, demikian pula tentang 

kisah dan sejarah umat-umat di masa lampau. 

        Sebagaimana dikatakan oleh Munawar Anis (1991), 

bahwa kata ilmu disebutkan dalam Al-Qur’an mencapai 800 kali, 

yang berarti hanya berada di bawah konsep tauhid tingkatan 

urgensinya. Belum lagi yang disebutkan dalam Al- Qur’an atau 

Sunnah Rasul. 

c. Tujuan Belajar dalam Islam 

Untuk membahas mengenai aspek-aspek moral dalam 

belajar, maka kita harus memulai dari pertanyaan: Apa tujuan 

belajar itu?  Untuk apa belajar itu? karena pertanyaan tersebut 

adalah pertanyaan filosofis yang menyangkut segi nilai atau 

aksiologis.  

Dalam Islam, bahwa belajar itu memiliki dimensi tauhid, 

yaitu dimensi dialektika horizontal dan ketundukan vertikal. 

Dalam dimensi dialektika horizontal, belajar dalam Islam tak 

berbeda dengan belajar pada umumnya,  yang tak terpisahkan 

dengan pengembangan sains dan teknologi (menggali, memahami 

dan mengembangkan ayat-ayat Allah). Pengembangan dan 
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pendekatan-Nya secara lebih dalam dan dekat, sebagai rab al-

alamin. Dalam kaitan inilah, lalu pendidikan hati (qalb) sangat 

dituntut agar membawa manfaat yang besar bagi umat manusia 

dan juga lingkungannya, bukan kerusakan dan kezaliman, dan ini 

merupakan perwujudan dari ketundukan vertikal tadi.  

Jadi, belajar di dalam perspektif Islam juga mencakup 

lingkup kognitif (domain cognitive), lingkup efektif (domain 

affective) dan lingkup psikomotor (domain motor-skill). Tiga 

ranah atau lingkup tersebut sering diungkapkan dengan istilah : 

Ilmu amaliah, amal ilmiah dalam jiwa imaniah.  Dengan demikian, 

untuk apa belajar Belajar adalah untuk memperoleh ilmu. Untuk 

dikembangkan dan diamalkan demi kesejahteraan umat manusia 

dan lingkungan yang aman sejahtera. Berdasarkan 

pertanggungjawaban moral. 

d. Mengembangkan Ilmu 

Kenyataan memang tidak dapat dipungkiri, bahwa ilmu 

selalu berkembang hingga sekarang. Dari tahapan pemikiran yang 

paling mitis hingga yang serupa rasional. Atau kalau meminjam 

terminologi Peursen, dari yang Mitis, ontologis, hingga 

fungsional, sedang menurut Comte, dari yang mitis, 

metafisik  hingga positif. 

Perkembangan industri di abad ke-18 yang telah 

menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik telah 

melahirkan cabang Ilmu yang disebut sosiologi. Penggunaan 

senjata nuklir sebagaimana pada abad 20, telah melahirkan ilmu 

baru yang disebut dengan polemogi, dan seterusnya entah apa lagi 

nanti namanya. Sofestikasi dari sains dan teknologi di era modern 

ini sesungguhnya juga merupakan elaborasi dari ilmu itu sendiri. 
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Itulah sebabnya begitu sulitnya mendifikasikan ilmu sekarang ini. 

Para penganut metodologi akan menyatakan, bahwa ilmu adalah 

sistem peryataan-peryataan yang dapat diuji kebenaran dan 

kesalahannya, sementara penganut heuristik akan menyatakan, 

bahwa ilmu adalah perkembangan lebih lanjut bakat manusia 

untuk menentukan orientasi terhadap lingkungannya dan 

menentukan sikap terhadapnya.57 

Dalam pada itu, ilmu juga sering dipahami dari dimensi 

fenomenal dan strukturalnya. Dari dimensi fenomenalnya ia 

merupakan masyarakat atau proses dan juga produk. Ilmu sebagai 

masyarakat menggambarkan adanya suatu kelompok elit yang di 

dalam kehidupannya sangat mematuhi kaidah-kaidah: 

universalisme, komunilisme, desintestedness dan skepsisme  yang 

teratur. Ilmu sebagai proses, menggambarkan aktivitas masyarakat 

ilmiah sebagai produk adalah merupakan hasil yang dicapai oleh 

kegiatan tadi yang berupa : dalil, teori, ajaran, karya-karya ilmiah 

beserta penerapanya yang berupa teknologi. Dari dimensi 

strukturalnya, apa yang disebut sebagai ilmu adalah sesuatu yang 

menunjukkan adanya komponen-komponen: objek sasaran yang 

ingin diketahui yang terus menerus diteliti dan dipertanyakan 

tanpa mengenal henti. 58 

Kini kita harus berfikir terus dan berupaya untuk 

mengembangkan dan menyebarkan ilmu, lebih-lebih ilmu sebagai 

proses. Bagaimana formulasi-formulasi yang telah ditunjukan 

                                                            
57 Koentowibisono, Beberapa Hal Tentang Filsafat Ilmu, Sebuah Sketsa Umum Sebagai 

Pengantar Untuk Memahami Hakekat Ilmu dan Kemungkinan Pengembangannya, 

Yogyakarta, IKIP PGRI,1988. Hlm 8 
58 Ibid. Hlm 9 
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oleh para para pendahulu kita itu diaktualisasikan untuk kemudian 

dikembangkan lebih lanjut.  

Dalam konteks Islam, ketertinggalan kita di bidang sains 

dan teknologi adalah persoalan yang sudah terbuka mata. Padahal 

salah satu gagasan yang paling canggih, komperehensif dan 

mendalam yang dapat ditemukan dalam Al- Qur’an adalah 

konsep’ilm, yang tingkat urgensinya hanya di bawah konsep 

tauhid. Pentingnya konsep ilmu tersebut terungkap didalam 

kenyataan, bahwa Al-Qur’an menyebut kata akar dan kata 

keturunannya sekitar 800 kali. Konsep ilmu ini juga membedakan 

pandangan-dunia (world-view) Islam dari pandang ideologi 

lainnya: tidak ada pandangan dunia lain yang membuat pencarian 

ilmu sebagai kewajiban individual dan sosial serta memberikan 

arti moral dan religius serta ibadah. Karena itu ilmu berfungsi 

sebagai tonggak kebudayaan dan peradaban muslim yang ampuh. 

Tidak ada peradaban lain dalam sejarah yang memiliki konsep 

“pengetahuan” dengan etos (ruh) yang paling tinggi sebagaimana 

Islam. Ilmu memang mengandung unsur dari apa yang selama ini 

kita pahami sekarang sebagai pengetahuan, tetapi ia juga 

mengandung komponen-komponen dari apa yang secara 

tradisional dideskripsikan sebagai hikmah. Disamping itu, ilmu 

dalam Islam juga memiliki aspek ibadah, yaitu bahwa menuntut 

ilmu merupakan bentuk ibadah. Dari sisi lain, ia juga memiliki 

tujuan untuk menjadi kholifah fil-ard, manusia yang diserahi 

amanah Tuhan untuk mengelola dan memelihara alam, oleh sebab 

itu ia pun memiliki tanggung jawab di hadapan Allah SWT.59 

                                                            
59 Munawar Ahmad Anees, “Menghidupkan Kembali Ilmu” dalam AL-HIKMAH, jurnal 

studi-studi Islam, Juli Oktober 1991. Hlm 91 
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Konsep Al-Qur’an tentang akhirat membatasi ilmu agar selalu 

menjamin relevansi, kegayutan moral sosialnya. Dimensi-dimensi 

ilmu tersebut dari sekian banyak dimensi lainnya melukiskan sifat 

kecanggihan dan komplesitas dari Islam tentang ilmu itu sendiri.60 

Dengan demikian, strategi pengembangan ilmu harus 

mengintensifkan dan mengekstensifkan belajar atau pendidikan 

itu sendiri, dengan berbagai sarana dan presaranannya. Sebab 

dalam Islam, pendidikan dan belajar merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim (baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun 

muda dan dilakukan sepanjang masa). Sebagai sabda Nabi : 

“Mencari ilmu itu waji bagi setiap muslim”. 

Sebagaimana sudah dikaji di atas, bahwa belajar dalam 

Islam adalah untuk memperoleh ilmu, mengembangkan dan 

mengamalkan demi kepentingan kesejahteraan umat manusia. 

Atau kalau dirumuskan secara simpel, tujuan belajar adalah : 

Untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-

Nya : “Dan tidak aku jadikan manusia kecuali  hanya untuk 

menyembah kepada-Ku”. (QS. Az-Zariyat : 56). 

Oleh sebab itu segala aktivitas yang berkaitan dengan ilmu 

dan pengembangannya harus dipertanggung-jawabkan secara 

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

e. Aspek Moral dalam Belajar 

Karena pendidikan dan belajar dalam Islam bertujuan 

untuk mengembangkan ilmu dan mengabdi kepada Allah SWT, 

maka sistem moralnya juga harus diderivasi dari norma-norma 

Islam tersebut, atau wahyu. Seperti yang dijelaskan oleh Sayid 
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Abul A’la Al-Maududi, bahwa sistem moral Islam ini memiliki 

ciri-ciri yang komprehensif, yang berbeda dengan sistem moral 

lainnya. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : Keridaan Allah 

merupakan tujuan hidup Muslim. Dan keridaan Allah itu menjadi 

jalan bagi evolusi moral kemanusiaan. Sikap mencari rida Allah 

memberikan sanksi moral untuk mencintai dan takut kepada-Nya, 

yang pada gilirannya mendorong manusia untuk mentaati hukum 

moral tanpa paksaan dari luar, Dengan dilandasi dengan iman 

kepada Allah dan hari kiamat, manusia terdorong untuk mengikuti 

bimbingan moral secara sungguh-sungguh dan jujur, seraya 

berserah diri secara iklas kepada Allah SWT; Semua lingkup 

kehidupan manusia senantiasa ditegakkan diatas moral Islami 

sehingga moral Islam tersebut berkuasa penuh atas semua urusan 

kehidupan manusia, sedang hawa nafsu dan kepentingan pribadi 

tidak diberi kesempatan menguasai kehidupan manusia. Moral 

Islam mementingkan keseimbangan dalam semua aspek 

kehidupan manusia: indivudual maupun sosial. 

Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem 

kehidupan yang berdasarkan norma-norma kebajikan dan jauh 

dari kejahatan. Islam memerintahkan perbuatan yang ma’ruf dan 

menjauhi perbuatan munkar, bahkan memberantas kejahatan 

dalam segala bentuknya. Beberapa hal di atas di dasarkan atas dalil 

Al-Qur’an antara lain surat Ali- Imran : 110 : Kamu adalah umat 

yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman 

kepada Allah….” (QS. Al-Hajj : 41). 

Dengan demikian, sistem moral dalam Islam berpusat 

kepada sikap mencari rida Allah, mengendalikan nafsu negatif dan 
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kemampuan berbuat kebajikan serta menjauhi perbuatan keji dan 

jahat dan pribadi yang berkhlaq mulia.61 

Dalam pandangan Islam, kecenderungan teosentris adalah 

merupakan sesuatu yang harus ada, yaitu bahwa Allah adalah Zat 

Yang Wujud, Yang Maha Mengetahui dan segala sumber dari 

ilmu pengetahuan. Ini sangat berbeda dengan konsep barat yang 

sekuler. 62 

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa menurut teori 

kependidikan yang berdasarkan pandangan psikologi mekanistik, 

sejak John Lock pada abad 17 sampai aliran Bahaviorisme dari 

J.B. Waston abad 20 terdapat pandangan, bahwa manusia dalam 

batas-batas kemampuan fisiknya dapat dibentuk melalui cara-cara 

yang terbatas. John lock berpendapat, bahwa jiwa itu bagaikan 

meja lilin (tabularasa) yang bersih dari goresan. Pengalamanlah 

yang membentuk kepribadiannnya. Behavviorsme juga berbuat 

sama, dengan konsep S – R bond-nya.  

Dalam sistem nilai dari paham naturalisme juga 

diorientasikan pada alam (naturo-centris): jasmaniah, panca 

indera, kekuatan, kenyataan, survival, organisme dst. Oleh sebab 

itu naturalisme menolak hal-hal yang bersifat moral dan spiritual, 

sebab paham ini, bahwa kenyataan/ realistas yang hakiki adalah 

alam semesta yang bersifat fisik dan inderawi. Naturalisme dekat 

dengan materalisme yang menafikan nilai-nilai manusia. 

Kebalikan dari paham di atas adalah idealisme, yang 

memandang realitas yang hakiki ada pada ide yang terdapat dalam 

                                                            
61 M. Arifin, Filsafat Pendiddikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara 1991. Hlm 142 
62 C.A. Qadir, Filsafat pendidikan  : Sistem Dan Metode,  Yogyakarta, Andi ofset, 1988. 
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jiwa atau spirit manusia. Idialisme berorientasi pada ide-ide 

ketuhanan dan nilai-nilai sosial. 

Tetapi perlu diketahui, bahwa meskipun idealisme 

berorientasi kepada ideal-spiritual, ia bukanlah agama, idealisme 

hanyalah merupakan salah satu basis dari agama. Menurut Horne, 

idealisme sebagai filsafat adalah sistem berpikir manusia (man-

thinking), sementara agama adalah sistem peribadatan manusia 

(man– worshipping). Filsafat dan agama mempunyai hubungan 

erat, tetapi tidak identik. 63  

Nilai-nilai pendidikan menurut kaum idealisme adalah 

pencetusan dari sususan atau sistem yang kekal abadi yang 

memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Kewajiban manusia dan 

pendidikan adalah berusaha mengaktualisasikan nilai tersebut. 

Filsafat pendidikan Islam dalam beberapa aspek pendekatan 

memang memiliki prinsip-prinsip yang simbiotik dengan 

idealisme, terutama idealisme spiritualistik. Idealisme juga 

mengakui adanya zat yang Maha Tinggi yang menciptakan realitas 

alam serta menggerakkan hukum-hukumnya termasuk sanksi-

sanksinya. Tetapi ada titik perbedaan yang cukup tajam yang 

terletak pada sanksi moral sebagai konsekwensi. Bagi kaum 

idealisme, sanksi moral terletak pada siksa Tuhan dan balasan 

perbuatan yang bermoral baik adalah pahala dari-Nya kelak di hari 

kiamat. Kualifikasi moral dalam Islam adalah sumber dari Tuhan 

dan bagi setiap orang sanksi hukuman tergantung kepada sejauh 

mana porsi perbuatan yang dilanggarnya. 64 
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Jadi, dalam kosepsi Islam, belajar itu diajarkan mengenai 

masalah pahala, dosa; sorga dan neraka. Oleh sebab itu setiap 

perbuatan haruslah dapat dipertanggung jawabkan di sisi Tuhan, 

sebagaimana firman-Nya : 

“…. Ia mendapat pahala ( dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan mendapat siksa   (dari kejahatan) yang diperbuatnya pula 

……..”   (QS. Al- Baqarah : 286). 

Daya pancar dari sistem nilai yang menerangi moralitas 

manusia menurut pandangan Islam adalah bersumber dari Allah 

yang digambarkan dalam surat Al-Maidah : 115-116: 

“….Sesungguhnya telah datang kepadamu dari Allah kitab yang 

menerangi”. Dengan kitab itulah Allah menjuluki orang-orang 

yang mengikuti keridaan-Nya kejalan keselamatan, dan, (dengan 

kitab-kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dengan 

seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. 

 “Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan menunjuki 

hatinya”. (QS. At-Taghabun : 11) 

4. Etos Ibadah 

a. Hakikat Ibadah 

Ibadah adalah suatu bentuk ketundukan ktaatan yang 

mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagngan yang 

bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang 

kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan 

dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditujukan 

ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau 

hakikatnya. Maksimal yang dapat diketahui adalah bahwa yang 

disembah itu dan kepadanya tertuju ibadahnya adalah Dia yang 
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menguasai jiwa raganya, namun Dia berada di luar jangkauannya. 

Demikain Muhammad Abduh menjelaskan arti ibadah.  

Syaikh Mahmud Syaltut dalam tafsirnya mengemukakan 

formulasi singkat tentang arti ibadah, yaitu ketundukan yang tidak 

terbatas bagi pemilik keaguangan yang tidak terbatas (pula). Hal 

ini menunjukan puncak tertinggi dari kerendahan hati, kecintaan 

batin, serta peleburan diri kepada keagungan dan keindahan siapa 

yang kepadanya seseorang beribadah. Suatu peleburan yang tidak 

dicapai oleh peleburan apapun. 65  

Ulama besar Ibn Taimiyah dalam bukunya Al-Ubudiyah, 

ibadah adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang disukai 

dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam bentuk ucapan dan perbuatan 

batin dan lahir, seperti shalat, puasa, haji, kebenaran dalam 

berucap, penunaian amanah, kebaktian kepada ibu bapak, 

silaturahim, dan lain-lain.66     

Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya, Raka`iz Al-Iman 

Baina Al-`Aql wa Al-Qalb mengutip pendapat Ja`far Ash-Shadiq 

tentang hakikat ibadah, yaitu bahwa ibadah yang sesungguhnya 

baru dapat mewujud bila seseorang memenuhi tiga hal; 

a. Tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman 

tangannya (kewenangannya) sebagai milik pribadinya, karena 

seorang ̀ abd tidak memiliki sesuatu pun, apa yang dimilikinya 

adalah milik siapa yang kepadanya ia mengabdi. 
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b. Menjadi segala aktifitasnya berkisar kepada apa yang 

diperintahkan oleh siapa yang kepada-Nya ia beribadah atau 

mengabdi serta menjauhi larangan-Nya 

c. Tidak mendahului-Nya dalam mengambil keputusan, serta 

mengaitkan segala apa yang hendak dilakukannya dengan izin 

serta restu siapa yang kepada-Nya ia beribadah. 

Sedangkan menurut Ibnu Sina dalam bukunya Al-Isyarat 

wa At-Tanbihat, bahwa iabadah kepada Allah dapat lahir dari tiga 

macam motivasi, yaitu karena dorongan takut, dorngan meraih 

surga, atau karena dorongan cinta kepada-Nya.67 

b. Tujuan Ibadah 

Manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan 

berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba (`abd) adalah 

makhluk yang dimiliki, dikuasai. Pemilikan Allah atas hamba-Nya 

adalah kepemilikian mutlak dan sempurna. Oleh karena itu 

makhluk tidak dapat berdiri senidir dalam kehidupan dan 

aktivitasnya, kecuali dalam hal-hal yang oleh Allah Swt telah 

dianugrahkan untuk dimiliki makhluknya seperti kebebasan 

memilih, walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kemutlakan 

kepemilikian Allah SWT. Atas dasar kepemilikan Allah Swt itu, 

lahir kewajiban menerima semua ketetapan-Nya, serta menaati 

seluruh perintah dan larangan-Nya. Atas dasar itu pula manusia 

tidak dibenarkan memilah-milah aktivitasnya, sebagian karena 

Allah dan sebagian untuk yang lain. Katakanlah, Sesungguhnya 

shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah demi Allah 

Pemelihara seluruh Alam (Q.S Al-An`am ayat 162). 68 

                                                            
67 Ibid. Hlm. 24 
68 Ibid. Hlm. 25 
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Dari sini dapat dipahami perintah beribadah dalam Al-

Qur`an dikaitkan anatara lain dengan sifat rububiyyah 

(pemeliharaan) Allah seperti di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 21 

dan Q.S. Al-Anbiya ayat 92, perintah berserah diri setelah upaya 

yang maksimal (tawakal) seperti dalam Q.S. Hud ayat 123. Disisi 

lain, di dalam Al-Qur`an ditemukan banyak ayat yangmenegaskan 

bahwa keagungan dankekuatan hanya milik Allah antara lain di 

dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 165 dan Q.S. Al-`Araf ayat 194.69 

Kalau seseorang menyadari betapa mutlaknya kepemilikan 

Allah dan betapa kuat dan berkuasanya Sang Pencipta itu, maka 

pengejewantahan kesadaran itu adalah ketundukan dan 

penyerahan diri kepada-Nya. Ini sejalan dengan hukum yang 

berlaku dimana-mana serta diakui suka atau tidak oleh seluruh 

makhluk, pengakuan faktual yang dicerminkan oleh ketundukan 

yang lemah kepada yang kuat, yang butuh kepda yang mampu, dan 

yang hina kepada yang mulia. Demikian seterusnya sebagaimana 

tampak jelas dalam kehidupan nyata, karena ia adalah suatu 

hukum atau ketetapan fitri yang tidak dapat dielakan oleh siapa 

pun. Allah Swt adalah wujud yang maha Agung, Maha Kuat, dan 

amat dibutuhkan oleh semua makhluk. Oleh karena itu, puncak 

dari ketundukan harus diarahkan hanya kepada-Nya semata.70 

Perlu digarisbawahi bahwa dengan beribadah manusia 

diharapkan dapat menadari bahwa ada unsur ruhani di dalam 

dirinya yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda 

dengan kebutuhan jasmaninya. Disisi lain, dengan beribadah 

manusia diharapkan menyadari bahwa di samping hidup duniawi 

                                                            
69 Ibid. Hlm. 26 
70 Ibid. Hlm. 27 
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yang fana dan sedang dialaminya ini, masih ada hidup ukhrawi 

yang abadi dan yang pasti akan dialaminya pula. 71 

 

c. Motivasi Beribadah 

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia Motivasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

Sayyid Quthb dalam tafsir Fî Zhilâl al-Qurân (VI/3387) 

menyatakan, bahwa ibadah merupakan al-Wadhîfah al-Ilâhiyyah, 

tugas yang dibebankan Allah kepada manusia. Jadi, ketika 

manusia menjalankan ibadah, maka ia telah memfungsikan 

hakikat penciptaannya. Sebaliknya, manusia yang melalaikan 

ibadah, berarti telah mendisfungsikan hakikat penciptaanya. 

Seperti lampu yang dibeli untuk tujuan penerangan, ketika lampu 

itu tidak bisa lagi menerangi, berarti telah mengalami disfungsi. 

Itulah analogi bagi manusia yang enggan untuk beribadah. Dan 

oleh karena itu, setiap manusia harus selalu melakukukan tajdîd 

an-niyyah (pembaruan niat atau motivasi), agar dirinya tidak 

mengalami disorientasi di dalam hidupnya. Motivasi (niat) setiap 

orang akan selalu menjadi unsur penentu dalam membangun 

ibadahnya. Dan motivasi setiap orang dalam beribadah ternyata 

tidak pernah sama, berkaitan dengan pengalaman dan tantangan 

kehidupan masing-masing yang pernah dialaminya.  

Sementara itu, para ulama membagi kualitas motivasi 

ibadah pada diri manusia menjadi lima tingkatan.  

                                                            
71 Ibid. Hlm. 32 
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Pertama, ‘Ibâdah al-Mukrahîn (Ibadah Orang-orang yang 

Terpaksa). Ini adalah tingkat motivasi terendah. Pada tingkat ini, 

ibadah hanya dipahami sebagai kewajiban. Ibarat anak Sekolah 

Dasar yang mengerjakan Pekerjaan Rumah, orang yang sedang 

beribadah itu bukan didorong dari dalam dirinya, melainkan 

karena paksaan dari luar. Malah seringkali sekadar untuk 

memelihara kepantasan. Sebagaimana yang tersebut di dalam 

firman Allah, 

وَن 
ُ
ت
ْ
 َيأ

َ
ِه َوِبَرُسوِلِه َوال

َّ
 ِبالل

ْ
ُروا

َ
ف
َ
ُهْم ك نَّ

َ
 أ
َّ
اُتُهْم ِإال

َ
ق
َ
ف
َ
ْقَبَل ِمْنُهْم ن

ُ
ن ت

َ
َوَما َمَنَعُهْم أ

 ُينفِ 
َ
ى َوال

َ
َسال

ُ
 َوُهْم ك

َّ
 ِإال

َ
ة
َ
ال اِرُهوَن الصَّ

َ
 َوُهْم ك

َّ
 .ُقوَن ِإال

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari 

mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada 

Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan shalat, 

melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) 

mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS at-Taubah/9: 54). 

 

Kedua, ‘Ibâdah al-‘Ummâl (Ibadah Para Pekerja). Ibadah pada 

tingkat ini penuh vested interest. Ibarat seorang kuli, orang rela 

bekerja siang dan malam karena mengharap upah. Digambarkan 

Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadis riwayat Muslim, besok di 

hari kiamat ada tiga kelompok orang yang menghadap Allah 

dengan segudang kebaikan, tetapi mereka justeru dilemparkan 

Allah ke neraka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang 

mencitrakan dirinya sebagai asy-Syuhadâ’ (orang-orang yang mati 

syahid) yang gugur di medan juang demi status pahlawan, cerdik 

pandai yang sibuk mengajarkan ilmu agar disebut ulama, dan 

orang berharta yang selalu berderma supaya dianggap dermawan. 
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Kebaikan mereka tidak berharga sama sekali di mata Allah. 

Sebagaima hadits berikut: 

ى َيْوَم  اِس ُيْقض َ َل النَّ وَّ
َ
َم َيُقوُل ِإنَّ أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
َسِمْعُت َرُسوَل الل

قِ 
ْ
َت ِفيَها ال

ْ
َما َعِمل

َ
اَل ف

َ
َها ق

َ
َعَرف

َ
ُه ِنَعَمُه ف

َ
ف َعرَّ

َ
ِتَي ِبِه ف

ُ
أ
َ
ِهَد ف

ْ
ش

ُ
ْيِه َرُجٌل اْست

َ
َياَمِة َعل

اَل َجِريٌء 
َ
ْن ُيق

َ
َت أِل

ْ
ل
َ
ات
َ
َك ق ِكنَّ

َ
ْبَت َول

َ
ذ
َ
اَل ك

َ
ِهْدُت ق

ْ
ش

ُ
ى اْست ُت ِفيَك َحتَّ

ْ
ل
َ
ات
َ
اَل ق

َ
ق

ُسِحَب عَ 
َ
ِمَر ِبِه ف

ُ
مَّ أ

ُ
ْد ِقيَل ث

َ
ق
َ
َم ف

ْ
ِعل

ْ
َم ال

َّ
َعل

َ
اِر َوَرُجٌل ت ِقَي ِفي النَّ

ْ
ل
ُ
ى أ ى َوْجِهِه َحتَّ

َ
ل

اَل 
َ
َت ِفيَها ق

ْ
َما َعِمل

َ
اَل ف

َ
َها ق

َ
َعَرف

َ
ُه ِنَعَمُه ف

َ
ف َعرَّ

َ
ِتَي ِبِه ف

ُ
أ
َ
ُقْرآَن ف

ْ
 ال

َ
َرأ
َ
َمُه َوق

َّ
َوَعل

 
َ
اَل ك

َ
ُقْرآَن ق

ْ
ُت ِفيَك ال

ْ
َرأ
َ
ْمُتُه َوق

َّ
َم َوَعل

ْ
ِعل

ْ
ْمُت ال

َّ
َعل

َ
َم ت

ْ
ِعل

ْ
ْمَت ال

َّ
َعل

َ
َك ت ِكنَّ

َ
ْبَت َول

َ
 ذ

ى 
َ
ُسِحَب َعل

َ
ِمَر ِبِه ف

ُ
مَّ أ

ُ
ْد ِقيَل ث

َ
ق
َ
اِرٌئ ف

َ
اَل ُهَو ق

َ
ُقْرآَن ِلُيق

ْ
َت ال

ْ
َرأ
َ
اَل َعاِلٌم َوق

َ
ِلُيق

َماِل 
ْ
ْصَناِف ال

َ
اُه ِمْن أ

َ
ْعط

َ
ْيِه َوأ

َ
ُه َعل

َّ
َع الل اِر َوَرُجٌل َوسَّ ِقَي ِفي النَّ

ْ
ل
ُ
ى أ  َوْجِهِه َحتَّ

ُت ِمْن َسِبيٍل 
ْ
َرك

َ
اَل َما ت

َ
َت ِفيَها ق

ْ
َما َعِمل

َ
اَل ف

َ
َها ق

َ
َعَرف

َ
ُه ِنَعَمُه ف

َ
ف َعرَّ

َ
ِتَي ِبِه ف

ُ
أ
َ
ِه ف ِ

ّ
ل
ُ
ك

اَل ُهَو 
َ
َت ِلُيق

ْ
َعل

َ
َك ف ِكنَّ

َ
ْبَت َول

َ
ذ
َ
اَل ك

َ
َك ق

َ
ْقُت ِفيَها ل

َ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َّ
َق ِفيَها ِإال

َ
ْن ُيْنف

َ
ِحبُّ أ

ُ
ت

 
ُ
مَّ أ

ُ
ْد ِقيَل ث

َ
ق
َ
ارَجَواٌد ف ِقَي ِفي النَّ

ْ
ل
ُ
مَّ أ

ُ
ى َوْجِهِه ث

َ
ُسِحَب َعل

َ
 .ِمَر ِبِه ف

“Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari 

Kiamat ialah seseorang yang mati syahid, lalu diperlihatkan 

kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, 

lantas Dia bertanya: ‘Apa yang telah kamu lakukan di dunia 

wahai hamba-Ku? Dia menjawab: ‘Saya berjuang dan berperang 

demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid.’ Allah 

berfirman: “Kamu berdusta; sebenarnya kamu berperang bukan 
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karena untuk-Ku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang 

yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut.” 

Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan 

dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang 

yang belajar al-Quran dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan 

kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, 

Allah bertanya: ‘Apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, 

“Saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya, saya juga 

membaca al-Quran demi Engkau.” Allah berfirman: “Kamu 

dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta 

membaca al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam 

membaca, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian 

diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan 

dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang di beri 

keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya 

semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia 

mengetahuinya dengan jelas.” Allah bertanya: “Apa yang telah 

kamu perbuat dengannya?” dia menjawab, ‘Saya tidak 

meninggalkannya sedikit pun melainkan saya infakkan harta 

benda tersebut di jalan yang Engkau ridhai.” Allah berfirman: 

‘Dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu 

dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan 

seperti itu.’ Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia 

dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka.” (HR Muslim 

dari Abu Hurairah, Shahîh Muslim, VI/47, hadits no. 5032) 

Ketiga, ‘Ibâdah at-Tujjâr (Ibadah Para Pedagang). Inilah ibadah 

cara pedagang. Ibadahnya semata karena tergiur imbalan lebih 

besar. 
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Diceritakan, dalam suasana panas menyengat, Khalifah Umar bin 

al-Khattab meminta segelas air. Saat air sudah terhidang, 

mendadak sang khalifah menolak, sembari berkata: “Terima kasih. 

Aku tidak jadi minum, agar kenikmatan yang disediakan untukku 

di akhirat kelak tidak berkurang”. Terlepas dari kebenaran kisah 

ini, sikap Umar jelas menunjukkan betapa ia enggan untuk 

melakukan sesuatu demi menerima imbalan yang menyenangkan 

di dunia. Khalifah yang berjuluk Al-Fârûq itu teringat firman 

Allah,  

َيا َويَ 
ْ
ن ُم الدُّ

ُ
ْم ِفي َحَياِتك

ُ
َباِتك ّيِ

َ
َهْبُتْم ط

ْ
ذ
َ
اِر أ ى النَّ

َ
ُروا َعل

َ
ف
َ
ِذيَن ك

َّ
ْوَم ُيْعَرُض ال

ْرِض 
َ
ِبُروَن ِفي األ

ْ
ْسَتك

َ
نُتْم ت

ُ
ُهوِن ِبَما ك

ْ
اَب ال

َ
ْجَزْوَن َعذ

ُ
َيْوَم ت

ْ
ال
َ
َواْسَتْمَتْعُتم ِبَها ف

ْفُسُقوَن 
َ
نُتْم ت

ُ
َحّقِ َوِبَما ك

ْ
ْيِر ال

َ
 .ِبغ

“Dan ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. 

Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu 

yang baik dalam kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-

senang dengannya. Maka hari ini kamu dibalas dengan azab yang 

menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka 

bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.” (QS al-Ahqâf/46: 

20). 

 

Keempat, ‘Ibâdah al-Muthî’în (Ibadah Orang-orang yang Taat). 

Kualitasnya lebih bagus dari tiga tingkat sebelumnya. Motivasi 

ibadah pada tingkat ini adalah ketundukan kepada Allah. Ibadah 

bukan lagi karena paksaan dari luar, melainkan sudah tumbuh dari 

dalam. Bukan karena takut ancaman atau mengharap imbalan, 

melainkan karena ingin “balas jasa” atas segala nikmat dan 
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karunia Allah kepada dirinya. Juga didorong keyakinan bahwa 

hikmah dan manfaat ibadah akan kembali kepada diri manusia. 

Ikrar hatinya,  

ْل 
ُ
ِميَن  ق

َ
َعال

ْ
ِه َرّبِ ال

ّ
ُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلل

ُ
ِتي َون

َ
 .ِإنَّ َصال

“Katakanlah (hai Muhammad): “Sungguh shalatku, ibadahku, 

hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan  sekalian alam.” 

(QS al-An’âm/6: 162). 

 

Kelima, ‘Ibâdah al-Mutaladzidzîn (Ibadah Para Penikmat 

Ibadah), inilah puncak motivasi ibadah seorang hamba. Pada 

tingkat ini, ibadah tidak lagi untuk “balas jasa” apalagi karena 

tergiur pernik-pernik dunia. Ada kelezatan ibadah yang tiada tara. 

Sekejap saja waktu senyap dari ibadah, muncullah gemuruh rindu 

dan cinta yang menyesakkan dada. Ia telah keranjingan untuk 

beribadah kepada Sang Maha Segalanya.  

Sesungguhnya ibadah itu memiliki rasa nikmat, kebahagiaan dan 

ketenteraman yang hanya bisa diketahui oleh orang yang 

merasakannya. Bahkan, kesempurnaan ibadah seseorang ditandai 

kalau dia bisa merasakan bahwa ibadah itu nikmat. Karenanya, ia 

akan mengesampingkan segala kenikmatan dunia seisinya untuk 

mencapai kenikmatan tersebut.  

Kenikmatan ibadah merupakan buah dari keimanan yang 

menancap kuat dalam diri seorang hamba, lalu dibuktikannya 

dengan melaksanakan amal shalih. Maka dalam ibadah yang 

didasari iman dan muncul dari keimanan, akan selalu bisa 

melahirkan kenikmatan dan kelezatan serta kebahagiaan. 
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Nabi s.a.w. pernah bersabda berkaitan dengan kenikmatan ibadah 

ini,  

 
ً
ٍد َرُسوال ِم ِديًنا َوِبُمَحمَّ

َ
ا َوِباإِلْسال ِه َربًّ

َّ
َى ِبالل ْعَم اإِليَماِن َمْن َرض ِ

َ
اَق ط

َ
 .ذ

“Pasti akan merasakan manisnya iman orang yang ridha 

terhadap Allah sebagai Rabb, Islam sebagai dîn/aturan hidup, dan 

Muhammad s.a.w. sebagai rasul.” (HR. Muslim dari al-‘Abbas 

bin ‘Abdul Muthallib, Shahîh Muslim, I/46, 160). 

Kenikmatan ibadah merupakan buah dari keimanan yang 

menancap kuat dalam diri seorang hamba lalu dibuktikannya 

dengan melaksanakan amal shalih. 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau tiga keridhaan ini 

ada dalam diri seseorang maka dia menjadi orang yang benar-

benar jujur dalam beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah,  

ْمَواِلِهْم 
َ
اُبوا َوَجاَهُدوا ِبأ

َ
ْم َيْرت

َ
مَّ ل

ُ
ِه َوَرُسوِلِه ث

َّ
َمُنوا ِبالل

َ
ِذيَن آ

َّ
ِمُنوَن ال

ْ
ُمؤ

ْ
َما ال ِإنَّ

وَن 
ُ
اِدق ِئَك ُهُم الصَّ

َ
ول
ُ
ِه أ

َّ
ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الل

ْ
ن
َ
 .َوأ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah 

mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 

mereka tidak ragu-ragu lagi, dan mereka berjihad dengan harta 

dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang 

benar.” (QS al-Hujurât/49: 15) 

Dalam ash-Shahîhain, dari Anas bin Malik, dinyatakan 

bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,  
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ا  ْيِه ِممَّ
َ
َحبَّ ِإل

َ
ُه أ

ُ
ُه َوَرُسول

َّ
وَن الل

ُ
ْن َيك

َ
 اإِليَماِن أ

َ
َوة

َ
نَّ ِفيِه َوَجَد َحال

ُ
 َمْن ك

ٌ
ث

َ
ال
َ
ث

ْن َيُعو 
َ
َرَه أ

ْ
ْن َيك

َ
ِه، َوأ

َّ
 ِلل

َّ
ُه ِإال  ُيِحبُّ

َ
َمْرَء ال

ْ
ْن ُيِحبَّ ال

َ
 ِسَواُهَما ، َوأ

َ
ْفِر ك

ُ
ك
ْ
َما َد ِفي ال

ارِ   ِفي النَّ
َ
ف

َ
ْن ُيْقذ

َ
َرُه أ

ْ
 .َيك

“Tiga hal yangt erdapat dalam diri seseorang, maka ia akan 

merasakan manisnya iman: Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai 

dari selain keduanya, tidaklah ia mencintai seseorang kecuali 

karena Allah, dan ia benci kembali kepada kekufuran setelah 

Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk 

dilemparkan ke dalam neraka.” (HR al-Bukhari, Shahîh al-

Bukhâriy, I/10, hadits no. 16; HR Muslim, Shahîh Muslim, I/48, 

hadits no. 174, dari Anas bin Malik). 

Dalam riwayat Imam Ahmad, dari Abu Razin al-‘Uqaili 

r.a., dinyatakan: 

ُه 
َّ
 ُيْحِيي الل

َ
ْيف

َ
ِه ك

َّ
ُت َيا َرُسوَل الل

ْ
ُقل

َ
َم ف

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
ْيُت َرُسوَل الل

َ
ت
َ
أ

اَل 
َ
 ق

ً
َصَبة

ْ
َمَرْرَت ِبَها ُمخ مَّ

ُ
ْرِضَك ُمْجِدَبٍة ث

َ
ْرٍض ِمْن أ

َ
َما َمَرْرَت ِبأ

َ
اَل أ

َ
ى ق

َ
َمْوت

ْ
ال

اَل َيا
َ
وُر ق

ُ
ش

ُّ
ِلَك الن

َ
ذ
َ
اَل ك

َ
َعْم ق

َ
َه ن

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهَد أ

ْ
ش

َ
ْن ت

َ
اَل أ

َ
يَماُن ق ِ

ْ
ِه َوَما اإل

َّ
َرُسوَل الل

ُه 
ُ
ُه َوَرُسول

َّ
وَن الل

ُ
ْن َيك

َ
ُه َوأ

ُ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسول نَّ ُمَحمَّ

َ
ُه َوأ

َ
ِريَك ل

َ
 ش

َ
ُه َوْحَدُه ال

َّ
الل

َّ
ِإال

َحبُّ إِ 
َ
اِر أ ْحَرَق ِبالنَّ

ُ
ْن ت

َ
ا ِسَواُهَما َوأ ْيَك ِممَّ

َ
َحبَّ ِإل

َ
ْن أ

َ
ِه َوأ

َّ
ِرَك ِبالل

ْ
ش

ُ
ْن ت

َ
ْيَك ِمْن أ

َ
ل

َل 
َ
ْد َدخ

َ
ق
َ
ِلَك ف

َ
ذ
َ
ْنَت ك

ُ
ا ك

َ
ِإذ

َ
ِه َعزَّ َوَجلَّ ف

َّ
 ِلل

َّ
ُه ِإال ِحبُّ

ُ
 ت

َ
َسٍب ال

َ
ْيَر ِذي ن

َ
ِحبَّ غ

ُ
ت

ُت يَ 
ْ
ل
ُ
اِئِظ ق

َ
ق
ْ
َيْوِم ال

ْ
ْمآِن ِفي ال

َّ
َماِء ِللظ

ْ
َل ُحبُّ ال

َ
َما َدخ

َ
ِبَك ك

ْ
ل
َ
يَماِن ِفي ق ِ

ْ
 اُحبُّ اإل

ِة َعْبٌد  مَّ
ُ ْ
ْو َهِذِه األ

َ
ِتي أ مَّ

ُ
اَل َما ِمْن أ

َ
ِمٌن ق

ْ
ي ُمؤ ِ

ّ
ن
َ
َم أ

َ
ْعل

َ
ْن أ

َ
 ِلي ِبأ

َ
ْيف

َ
ِه ك

َّ
َرُسوَل الل
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 َيْعَمُل 
َ

ْيًرا َوال
َ
َه َعزَّ َوَجلَّ َجاِزيِه ِبَها خ

َّ
نَّ الل

َ
 َوأ

ٌ
َها َحَسَنة نَّ

َ
ُم أ

َ
َيْعل

َ
 ف

ً
َيْعَمُل َحَسَنة

نَّ 
َ
ُم أ

َ
َيْعل

َ
 ف
ً
ة
َ
ئ  ُهَو َسّيِ

َّ
ِفُر ِإال

ْ
 َيغ

َ
ُه ال نَّ

َ
ُم أ

َ
َه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنَها َوَيْعل

َّ
َر الل

َ
ف
ْ
 َواْسَتغ

ٌ
ة
َ
ئ َها َسّيِ

ِمٌن 
ْ
 َوُهَو ُمؤ

َّ
 .ِإال

“Saya menemui Rasulullah s.a.w. lalu saya berkata: Wahai 

Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, apa 

bukti tersebut bagi makhluq-Nya? (Rasulullah s.a.w.) menjawab, 

“Apa kalian pernah melewati suatu tanah yang tandus lalu kalian 

melewatinya dalam keadaan subur?” (Abu Razin) berkata; “Ya.” 

Lalu (Rasulullah s.a.w.) bersabda: “Begitulah fenomena 

kebangkitan.” (Abu Razin) berkata; Wahai Rasulullah, apakah 

iman itu? Beliau bersabda: “Kamu bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang hak selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. 

Allah dan Rasul-Nya lebih kamu sukai daripada selainnya. Ia 

dibakar dengan neraka lebih dia sukai daripada menyekutukan 

Allah. Kamu mencintai orang yang tidak punya kekerabatan 

denganmu, kamu tidakmencintainya kecuali hanya karena Allah 

‘Azza wa Jalla. Jika kamu seperti itu, kecintaan kepada iman telah 

masuk dalam hatimu, sebagaimana masuknya air kepada orang 

yang haus pada hari yang sangat panas. Saya bertanya, Wahai 

Rasulullah, bagaimana saya mengetahui bahwa saya adalah 

seorang mukmin?. Beliau bersabda: “Tidaklah dari umatku, atau 

dari umat ini seorang hamba yang mengerjakan kebaikan, lalu dia 

mengetahui bahwa hal itu adalah kebaikan, ia sadar bahwa Allah 

‘Azza wa Jalla akan membalasnya dengan kebaikan, dia tidak 

melakukan kejelekan dan dia mengetahui bahwa itu adalah 
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kejelekan, lalu dia meminta ampunan kepada Allah ‘Azza wa 

Jalla, dan dia sadar bahwa tidak ada yang mengampuni selain 

Dia kecuali orang yang mukmin.” (HR Ahmad bin Hanbal dari 

Abu Razin al-‘Uqaili, Musnad Ahmad ibn Hanbal, IV/11, hadits 

no. 16239) 

Makna manisnya iman adalah kenikmatan yang dirasakan 

ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, 

meskipun harus menanggung beban berat dalam melaksanakan 

sesuatuyang diharapkan akan memeroleh ridha dari Allah ‘Azza 

wa Jalla, serta mengutamakan hal tersebut atas tawaran 

‘kelezatan’ duniawi.  

Inilah yang dirasakan Rasulullah s.a.w.. Beliau sudah 

dijamin oleh Allah Allah akan masuk surga, tetapi beliau secara 

terus-menerus melaksanakan shalatnya dengan kesungguhan yang 

tinggi, sampai dikisahkan oleh para sahabatnya bahwa ‘pernah 

kaki beliau bengkak’ karena terlalu lama melaksanakan shalat. Hal 

ini juga terjadi pada Ali bin Abi Thalib yang karena begitu 

menikmati shalatnya, sampai pernah minta agar anak panah yang 

menancap di badannya dicabut ketika sedang melaksanakan 

shalat. Sementara itu, Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya, 

sekaligus satu dari sepuluh sahabat yang mendapat ‘garansi’ surga 

dari Rasulullah s.a.w., bahkan dengan ‘ikhlas’  membagikan tiga 

‘kantung’ berisi uang hasil keuntungan dagangnya kepada mereka 

yang membutuhkan.72 

 

                                                            
72 http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/mengenal-ragam-tingkatan-motivasi-dalam-

beribadah/ 
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BAB III  

METODOLOGI 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analistis, 

karena peneliti akan berupaya menampilkan data secara objektif 

mengenai Model Kurikulum Lokal Tasawuf di Institut Agama Islam 

Latifah Mubarokiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.  

Dinyatakan deskriptif, karena peneliti menguraikan hasil 

penelitiannya di Kampus  IAILM Pondok Pesantren Suryalaya 

Tasikmalaya secara naratif mengenai suatu proses penerapan Model 

Kurikulum Lokal Tasawuf sesuai dengan masalah yang ditelitinya. 

Temuan-temuan penelitian berupa pelaksanaaan Model Kurikulum Lokal 

Tasawuf, dari data dan informasi dikaji dan disusun untuk menyusun 

proposisi-proposisi secara logis dan sistematis. Melalui masalah pokok 

Model Kurikulum Lokal Tasawuf dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran dari semester pertama sampai semester enam, dengan studi 

kasus di Kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, 

peneliti langsung terjun ke lapangan sejak bulan September 2016. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti merumuskan masalah 

secara lebih spesifik bergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Bisa 

terjadi masalah berubah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. 

Jika peneliti ingin merumuskan hipotesis, maka hipotesis dirumuskan di 

lapangan. Namun, bisa diubah apabila diperlukan pada saat 

berlangsungnya penelitian. Pertanyaan penelitian tidak disusun dengan 

mengoperasionalkan variabel-variabel sebab variabel senantiasa 

berhubungan dan konteks lingkungannya. Sekalipun variabel mempunyai 
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fokus pada waktu pengumpulan data, ia tidak melaksanakan penelitian  

untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis sebab yang 

diutamakan adalah pemahaman tingkah laku subjek secara alamiah dalam 

lingkungan hidupnya. Penyebab ekternal merupakan faktor kedua. 

Peneliti lebih mengutamakan kontak langsung dengan subjek, dalam 

lingkungan sehari-hari. Oleh sebab itu, teknik observasi partisipasi dan 

angket serta wawancara. Peneliti langsung berpartisifasi dengan cara 

peneliti mencatat apa yang dilihat, didengar secara sistematik. Wawancara 

dilakukan open-ended, tak berstruktur, sehingga lebih fleksibel. Dalam 

proses pengumpulan data angket secara sample di sebar kepada 

mahasiswa sebagai instrumennya.73 

B. Jenis Data  

Data adalah hasil penelitian, baik yang berupa fakta ataupun 

angka.74  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, 

yaitu tentang penerapan Model Kurikulum Lokal Tasawuf di Kampus 

IAILM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Data ini menurut 

pendekatan empiris, pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan 

terhadap fenomena yang terjadi (External process). Jawaban atas suatu 

permasalahan ada pada objek di mana masalah tersebut berada dan bukan 

dalam pikiran seseorang. Apa yang harus dilakukan adalah mengamati 

apa yang terjadi dan membuat kesimpulan.75 

                                                            
     73Amirul Hadi-Haroyono, Metodologi Pendidikan, untuk IAIN dan PTAIS semua 

Fakultas dan Jurusan Komponen MKK, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 14 -

15. 
     74Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), hlm. 99. 
       75Lincoln, YS & Guba EG, Naturalistic Inquiry, (Beverly Hill : Sage Publication 

Inc), hlm. 20 
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Dari latar yang empiris dan alami ini  pula. Robert C. Bogdan dan 

Sari Knop Biklie,76 menyatakan bahwa ada lima karakteristik dalam 

pendekatan kualitatif : 

1. Hakikat penelitian adalah memperoleh data langsung dari 

sumbernya, peneliti sebagai instrumen inti; peneliti langsung 

mengikuti kehidupan di lokasi penelitian/berpartisifasi; 

2. Penelitian adalah deskriptif, data yang dikumpulkan melalui 

transkrip interview, foto, catatan lapangan, vidio tape, dokumen, 

dan catatan lain;  

3. Lebih menekankan proses dari pada hasil;  

4. Berkecenderungan menganalisis data secara induktif; 

5. Makna adalah esensi penelitian kualitatif. 

C. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action 

Research (PAR) dimana peneliti terlibat secara langsung sebagai 

participant active untuk menginvestigasi, menganalisis, pelaksanaan 

Model Kurikulum Lokal Tasawuf di IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. 

Penelitian ini akan berbentuk deskriptif kualitatif. Peneliti akan 

memaparkan situasi yang terjadi di Kampus IAILM Suryalaya secara 

langsung dengan melakukan beberapa teknik penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1) Teknik Observasi 

Agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang model kurikulum lokal tasawuf di IAILM Pondok 

Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya.  

                                                            
       76Robert C.Bogdan dan Sari Khop Biklen, Qualitatif Research for Education, (Allyn 

and Bacon, 1982), hlm. 27-29 
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2) Teknik Interview 

Interview atau wawancara untuk memperoleh informasi 

berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, 

dosen tasawuf di IAILM Pondok Pesantren Suryalaya di 

Tasikmalaya.  

3) Teknik Angket/ Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung 

bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden (Sutopo, 2006: 82). Responden mempunyai kebebasan 

untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan 

persepsinya. 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, 

dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden 

(Sutopo, 2006: 87). Karena angket dijawab atau diisi oleh 

responden dan peneliti tidak selalu bertemu langsung dengan 

responden, maka dalam menyusun angket perlu diperhatikan 

beberapa hal. Pertama, sebelum butir-butir pertanyaan atau 

peryataan ada pengantar atau petunjuk pengisian. Kedua, butir-

butir pertanyaan dirumuskan secara jelas menggunakan kata-kata 

yang lazim digunakan (popular), kalimat tidak terlalu panjang. 

Dan ketiga, untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan 

berstruktur disesuaikan kolom untuk menuliskan jawaban atau 

respon dari responden secukupnya. 
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4) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara 

mencatat data yang sudah ada atau tercatat pada dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi merupakan alat 

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

silabus, SAP, RPP, transkip buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan sebagainya. 77 

E. Analisis Data  

Setelah data terkumpul yang diambil dari berbagai pihak terkait, 

penulis  mencoba melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan 

menggunakan  kerangka analisa secara umum, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus, demikian pula sebaliknya. Akhirnya 

sampailah kepada kesimpulan yang bersifat permanen. Menurut Bodgan 

& Biklen,78 analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dengan 

menggunakan deskriptif analitis. Artinya data yang terkumpul akan 

dianalisis menggunakan metode PAR yang disampaikan oleh Hebermas 

dan (Muhadjir, 1989: 171), yaitu akan dibedakan pada analisis selama di 

lapangan dan analisis setelah meninggalkan lapangan. Analisis selama di 

lapangan menggunakan teknik induksi analitik. Metode ini juga sering 

                                                            
77 Arikunto. Prosedur Penelitian, hlm, 206 
78Lexy J, Moleong, op. Cit., hlm.163.    
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disebut metode deskripsi analitik, yakni menggambarkan kategori-

kategori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 1998:198). 

Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawab 

melalui wawancara mendalam dan/atau observasi serta angket, 

menganalisis, mengembangkan pertanyaan/hipotesis baru untuk 

memperoleh jawaban, dan seterusnya. Sedangkan analisis setelah 

meninggalkan lapangan akan dilakukan melalui mengkategori, 

menemukan konsep-konsep, dan menghubungkan antar konsep dari data 

yang diperoleh (Stuart, 1977: 10-19).  

Setelah didapatkan hasil penelitian dengan uji validitas yang tepat, 

maka peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran untuk tercapainya 

hasil yang lebih baik, berdampak kualitas model kurikulum lokal tasawuf 

di kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. Melalui metode PAR, 

kegiatan penelitian ini juga diharapkan dapat berkelanjutan dalam waktu 

yang panjang untuk menjaga kualitas dan standar model kurikulum lokal 

tasawuf di kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya yang melibatkan 

peran para Mahasiswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kampus IAILM Pondok Pesantren Suryalaya 

Tasikmalaya 

Sebelum memaparkan sejarah Kampus IAILM tentunya 

sangat perlu juga terlebih dahulu memaparkan sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Suryalaya karena cikal bakal berdirinya kampus 

IAILM tidak terlepas dari peran penting dari pada Pondok Pesantren 

Suryalaya yang didalamnya terdapat lembaga-lembaga pendidikan 

yang menjadi tonggak-tonggak berdirinya yang merupakan 

eksistensi Pondok Pesantren hingga saat ini. 

Cikal bakal Pondok Pesantren yang diberi nama“Patapan 

Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah” ; disingkat “Suryalaya”. 

Mesjid itu diresmikan pada tanggal 7 Rajab 1323 H/5 September 

1905 M. tanggal tersebut kemudian dijadikan titimangsa kelahiran 

(milad) Pondok Pesantren Suryalaya. Meskipun nama  Godebag 

terkait dengan banyak peristiwa penting, sehingga bagi sementara 

orang member kesan yang cukup mendalam, namun nama 

Suryalaya itu selajutnya lebih di kenal umum dan lebih popular.79 

Masa awal perjalanan Pondok Pesantren Suryalaya sebagai 

lembaga pendidikan Islam dengan ciri khusus dan spesialisasi 

pengajian, pengalaman dan pengembangan TQN tidak berjalan 

mulus begitu saja, karena adanya kesalahpahaman sebagian 

                                                            
79 Prof. Dr. Harun Nasution. Thoriqot Qodiriyyah Naqsyabandiyah.Institut Agama Islam 

Latifah Mubarokiyah. Tasikmalaya:1990. Hal 96 
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masyarakat, ditambah kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang 

kurang mendukung berkembangnya thoreqat pada umumnya. 

Pada permulaan Syekh Abdullah Mubarok memikul tanggung 

jawab yang besar sebagai pimpinan utama dalam pengembangan 

TQN, maka berbagai tantangan, ancaman dan gangguan terutama 

dari aparatur pemerintah penjajahan Belanda dan ulama-ulama yang 

tidak mau menerima toreqat sebagai bagian penting dalam 

melaksankan ibadah,  terus menerus berlangsung hingga masa akhir 

penjajahan Belanda di Indonesia.80 

Pemerintah kolonial Belanda menganggap dan mencatat 

bahwa kyai Thoreqat termasuk santri dan pesantrennya sebagai 

provokator/penyulut tumbuhnya kekacauan seperti Perang Banten 

(1658-1682), perang Padri (1821-1838), perang Aceh (1873-1903), 

perang Diponegoro (1825-1830) dan Pemberontakan Cilegon – 

Banten (1888) serta pemberontakan di Kedongdong Cirebon 

(1893). 

Atas bukti-bukti tersebut, maka pemerintah kolonial Belanda 

memandang Thoreqat sebagai musuh besar yang sangat ditakuti dan 

harus dikikis habis. Tindakan yang dilakukan pemerintah kolonial 

Belanda adalah sebagai berikut: 

1. Ulama-ulama yang mengajarkan dan mengamalkan thoreqat 

dikucilkan/diisolir atau dipersempit ruang geraknya agar 

mastarakat luas menolak kehadiran mereka. 

2. Membujuk ulama-ulama lainnya yang berbeda paham dan 

kurang pengetahuanny tentang thoreqat dan tasawuf agar 

secara terus menerus menyatakan dan mengumumkan kepada 

                                                            
80 R. H. Unang Sunardjo, SH. Pesantren Suryalaya dalam Perjalanan Sejarahnya. 

Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Bandung:1990. Hal 31 
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masyarakat bahwa ajaran Thoreqat adalahajaran yang 

menyimpang. 

3. Melakukan penangkapan terhadap para ulama yang 

memimpin pesantren atau madrasah apabila ditemukan tanda-

tanda atau bukti-bukti bahwa di pesantren itu diajrkan tentang 

ilmu thoreqat. 

4. Melarang aparat kolonial Belanda di daerah mempelajari 

terlebih lagi mengamalkan thoreqat.81 

Kemudian pada waktu terjadi pemberontakan komunis tahun 

1926, Kabupaten Ciamis termasuk yang paling rawan, sampai 

terjadi penembakan-penembakan oleh kaum komunis terhadap 

aparat pemerintahan termasuk tembakan dari tempat tersembunyi di 

arahkan pula ke gedung kediaman Bupati. 

Sejak peristiwa di Ciamis ini sampai berakhirnya masa 

penjajahan Belanda, kemudian disambung dengan masa penjajahan 

Jepang, maka berkat ridho Ilahi Robbi, gangguan dan hambatan itu 

terasa makin berkurang sekalipun secara kecil-kecilan masih ada. 

Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945 sebagai jawaban bangsa Indonesia atas penderitaan 

yang demikian lama, disambut dengan penuh rasa syukur oleh 

segenap bangsa Indonesia tidak terkecuali oleh Abah Sepuh/Syekh 

Abdullah Mubarok  yang sejak lama mendambakan kemerdekaan 

                                                            
81 Dr. H. B. Siswanto, Msi., Drs. Suhrowardi., Drs. H. Yusuf Hamzah., Drs. H. Cecep 

Alba, M.Ag., Drs. Andri Ardiansyah, M.Ag., Dra. Lilis D Hadaliah. Pondok Pesantren 

suryalaya perjalanan dan pengabdian. Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. 

Suryalaya: 2005. Hal  9 
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bangsanya, karena sangat terasa pahitnya hidup sebagai “anak 

jajahan”.82 

Berdirinya Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah 

(IAILM)  bermula dari cita-cita Syaikh H. Abdullah Mubarok bin 

Noor Muhammad r.a. sebagai pendiri pertama Pesantren Suryalaya 

tahun 1905.  Harapan ini kemudian direalisasikan oleh putra beliau 

KH. Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin r.a. sebagai pemegang 

amanah berikutnya.  Kelahirannya dilandaskan pada cita-cita 

luhur  yakni ikut serta dalam mencerdaskan bangsa, meningkatkan 

kualitas kepribadian dan memperluas cakrawala pengetahuaan umat 

Islam.  

Gagasan pendirian kampus, baru terwujud pada tahun 1967 

dengan berdirinya PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) 

dipimpin oleh Letjen TNI Sarbini. Pada saat itu, telah mampu 

menyerap 300 orang mahasiswa yang terdiri dari guru-guru SD, 

SLTP, dan SLTA serta pegawai pemerintah daerah sekitar 

kabupaten Ciamis dan kabupaten Tasikmalaya. Tahun 1970 PTDI 

Suryalaya beralih ke kota Tasikmalaya. Pada tahun ini diadakan 

kuliah rutin non gelar, dua kali seminggu. Para pengajarnya 

didatangkan dari IKIP Bandung. 

Adalah Prof. Dr. Abu Bakar Atjeh tahun 1973 yang 

memunculkan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi yang 

lebih terpadu. Maka pada tahun 1975 disiapkan lahan tanah untuk 

kampus perguruan tinggi seluas tiga hektar. Kampus pun segera 

didirikan dibawah pimpinan Jendral TNI. (Purn.) Yoga Sugama. 

                                                            
82 R. H. Unang sunardjo, SH. Pesantren Suryalaya dalam Perjalanan Sejarahnya. 

Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Bandung:1990. Hal 36 
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Pada awal 1980-an atas bantuan salah seorang ikhwan TQN berdiri 

bangunan permanen. Tahun 1985 bertambah lagi  4 lokal dengan 

ukuran setiap lokal 8x9 M ditambah serambi 6x8 M. Kemudian 

disusunlah kepanitiaan pendiri Perguruan Tinggi dengan SK. 

Yayasan Serba Bhakti No. SKEP- 020/PPS YSB/X.2/XII/1986 

dengan ketua pertama Mayjen  (Purn.)  H. Oepa S. Adimadja, atas 

kerja keras para dosen dan pendiri lembaga, terwujudlah Perguruan 

Tinggi dengan nama “Latifah Mubarokiyah” yang diresmikan 

tanggal 2 Muharam 1408 H./5 September 1986 M., bertepatan 

dengan hari jadi PP. Suryalaya ke- 81.  

Pada tahun pertama, di buka dua Fakultas, Tarbiyah dan 

Syari’ah. Dua tahun kemudian menyusul Faklultas Ushuluddin 

sehingga Perguruan Tinggi pun beralih nama menjadi Institut 

Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Penamaan Latifah sebagai 

kepanjangan dari Lembaga Tinggi Fadilah Hidup. Sementara 

Mubarokiyah terambil dari nama pendiri PP. Suryalaya yaitu Syaikh 

Abdullah Mubarok bin Noor Muhammad r.a. 

Pada saat ini IAILM Suryalaya telah memiliki tiga Fakultas 

yaitu Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam (KPI), Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Ekonomi 

Islam) dan Fakultas Tarbiyah dengan dua Program Studi yaitu 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Guru SD/MI 

(PGSD/MI). Pada tahun 2009 semua program studi tesebut telah 

terakreditasi BAN PT. 

Mereka yang pernah memangku jabatan Rektor Institut 

di  Agama Islam Lathifah Mubaroqiyah (IAILM) adalah Mayjen 

Pol. (Purn) Drs. Oepa Soeparja selama dua periode (1986 – 1990 
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dan 1990 – 1994), Prof. Dr. H. Atje Partadireja M.sc. (1994 – 1998), 

Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja (1998 – 2003 dan 2004-2008) dan Dr. 

H. Cecep Alba, MA (2008-2012).83 

2. Visi dan Misi IAILM 

Visi        

IAILM adalah perguruan tinggi Islam yang memiliki kualitas 

akademik untuk mencetak sarjana Muslim yang berilmu 

amaliah dan beramal ilmiah. 

Misi 

Menyelenggarakan proses pendidikan, pengkajian, 

pengamalan dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam 

berlandaskan nilai-nilai tasawuf. 

3. Tujuan  

Tujuan 

Membentuk sarjana Muslim yang memiliki kompetensi sosial, 

berwawasan luas, berakhlakul karimah serta berkhidmat pada 

negara, agama, bangsa dan kemanusiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
83http://www.iailm.ac.id/index.php/14-sample-data-articles/79-sejarah-singakat-

iailm.html 
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B. PELAKSANAAN KURIKULUM LOKAL TASAWUF DI 

KAMPUS IAILM PONPES SURYALAYA 

1. Hasil Penyebaran Angket I : Kurikulum Tasawuf dan Tarekat 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Dosen pengajar Tasawuf memberikan 

Silabus pada saat awal semester 

3 - 13 34 

2 Dosen menjelaskan tujuan yang ingin 

dicapai dari mata kuliah tasawuf 

3 3 11 33 

3 Materi Tasawuf yang diberikan adalah 

ilmiah 

7 4 29 10 

4 Materi tasawuf yang diberikan berupa 

pengamalan (amaliah) 

4 4 26 16 

5 Dosen pengajar Tasawuf menguasai 

Ilmu Tasawuf  

3 2 18 27 

6 Dosen pengajar tasawuf mengamalkan 

amalan Tasawuf 

3 3 11 33 

7 Mudah bagi mahasiswa mendapatkan 

bahan pelajaran tasawuf 

2 5 31 12 

8 Kriteria Penilaian dalam mata kuliah 

tasawuf sangat jelas 

5 1 29 15 

 

 

2. Amaliah tasawuf Tariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah 
 

No Pernyataan S Sr J TP 

1 Saya telah mengikuti Talqin Dzikir 8 14 28 - 

2 Saya mengamalkan Dzikir Jahar dan 

Dzikir Khofiy usai shalat 

15 15 20 - 

3 Saya melakukan Shalat Wajib tepat 

waktu 

7 23 20 - 

4 Saya melakukan Shalat Sunat Rawatib 4 13 30 3 

5 Saya mengikuti khataman seminggu 

sekali 

18 15 15 2 
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6 Saya mengikuti Manaqiban sebulan 

sekali 

20 12 6 12 

7 Saya membaca Tanbih 8 5 21 16 

8 Saya membaca Tawassul 12 12 23 3 

9 Saya membaca atau menyimak Kitab 

Manaqib 

9 12 19 10 

10 Saya membaca atau mengamini doa 

Manaqib 

16 10 14 10 

11 Saya mengamalkan mandi malam 

(taubat) 

4 10 24 12 

12 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Awwabin 

3 6 26 15 

13 Saya mengamalkan Shalat  Sunat  

Hifdzil Iman 

2 4 26 18 

14 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Syukrun Nikmat 

2 7 26 15 

15 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Birrul 

Walidayn 

3 10 24 13 

16 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Kifaratul Bawl 

3 7 23 17 

17 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Lidaf’il Bala 

7 13 24 6 

18 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Syukrul Wudhu 

6 13 23 8 

19 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Hajat 7 12 25 6 

20 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Istikhoroh 

6 11 26 7 

21 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Tahajjud 

6 14 30 - 

22 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Tawbat 

4 12 29 5 

23 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Tasbih - 12 28 10 
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24 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Witir 4 12 31 3 

25 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Isyroq 2 9 23 16 

26 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Isti’adah 

2 6 23 19 

27 Saya mengamalkan Shalat  Sunat Duha 6 20 23 1 

28 Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Mutlaq 

3 9 24 14 

29 Saya melakukan Ziarah Kubur ke 

maqam Abah Sepuh dan Abah Anom 

10 10 30 - 

30 Saya melakukan Ziarah Kubur ke 

maqam wali Songo 

2 6 31 11 

 

3. Belajar 

No Pernyataan S Sr J TP 

1 Saya masuk kuliah tepat waktu 12 24 14 - 

2 Saya berusaha duduk di bagian belakang 3 11 26 10 

3 Saya aktif dalam kegiatan diskusi 8 21 21 - 

4 Saya mengerjakan tugas 24 20 6 - 

5 Saya bertanya kepada dosen saat tidak tahu 10 20 19 1 

6 Saya membaca buku sebelum pelajaran 2 10 35 3 

7 Saya mencari tahu dari buku di perpustakaan 6 16 26 2 

8 Saya berkomunikasi dengan teman untuk 

mengetahui pelajaran 

16 25 7 - 

9 Saya membuat catatan perkuliahan untuk 

memudahkan pemahaman 

25 15 10 - 

10 Saya membuat ringkasan  perkuliahan 15 17 13 5 

11 Saya membawa buku 34 13 3 - 

12 Saya menyiapkan diri untuk UTS 25 16 8 1 

13 Saya menyiapkan diri untuk UAS 27 12 9 2 

14 Saya berlatih melakukan penelitian 7 12 23 8 
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Berdasarkan angket yang disebarkan ke mahasiswa IAILM 

sebanyak 50 eksemplar, di prodi akhlak dan tasawuf (AT) 

semester III dan V, prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) 

semester III dan V, serta Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) 

semester V A dan B, sebagaimana tabel di atas, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Kurikulum Tasawuf 

1. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban mahasiswa atas 

pertanyaan yang diberikan tentang Kurikulum Tasawuf bahwa 

Sangat Tidak Setuju Dosen pengajar Tasawuf memberikan 

Silabus pada saat awal semester, sebanyak (3 Orang), Tidak Setuju 

( - Orang), setuju (13 Orang), dan Sangat Setuju (34 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

lebih dari setengahnya mahasiswa sangat setuju Dosen pengajar 

Tasawuf memberikan Silabus pada saat awal semester. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Sangat Setuju sebanyak (34 Orang ). 

2. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Dosen 

menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari mata kuliah tasawuf, 

sebanyak (3 Orang), Tidak Setuju ( 3 Orang), setuju (11 Orang), 

dan Sangat Setuju (33 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa 

sangat setuju Dosen menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari 

mata kuliah tasawuf. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Sangat Setuju sebanyak (33 Orang). 
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3. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Materi Tasawuf 

yang diberikan adalah ilmiah, sebanyak (7 Orang), Tidak Setuju ( 

4 Orang), setuju (29 Orang), dan Sangat Setuju (10 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

lebih dari setengahnya mahasiswa setuju Materi Tasawuf yang 

diberikan adalah ilmiah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab setuju sebanyak (29 Orang). 

4. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Materi tasawuf 

yang diberikan berupa pengamalan (amaliah), sebanyak (4 

Orang), Tidak Setuju ( 4 Orang), setuju (26 Orang), dan Sangat 

Setuju (16 Orang).  

5. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Dosen pengajar 

Tasawuf menguasai Ilmu Tasawuf, sebanyak (3 Orang), Tidak 

Setuju (2 Orang), setuju (18 Orang), dan Sangat Setuju (27 Orang).  

6. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Dosen pengajar 

tasawuf mengamalkan amalan Tasawuf, sebanyak (3 Orang), 

Tidak Setuju (3 Orang), setuju (11 Orang), dan Sangat Setuju (33 

Orang).  

7. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju Mudah bagi 

mahasiswa mendapatkan bahan pelajaran tasawuf, sebanyak (2 

Orang), Tidak Setuju (5 Orang), setuju (31 Orang), dan Sangat 

Setuju (12 Orang).  
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8. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Kurikulum Tasawuf bahwa Sangat Tidak Setuju untuk Kriteria 

Penilaian dalam mata kuliah tasawuf sangat jelas, sebanyak (5 

Orang), Tidak Setuju (1 Orang), setuju (29 Orang), dan Sangat 

Setuju (15 Orang).  

B. Amaliah Tasawuf TQN 

1. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya telah mengikuti Talqin 

Dzikir, dengan jawaban Selalu (8 Orang), Sering (14 Orang), 

Jarang (28 Orang), dan Tidak Pernah (- Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengikuti Talqin Dzikir. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Jarang sebanyak (28 Orang). 

2. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Dzikir Jahar 

dan Dzikir Khofiy usai shalat, dengan jawaban Selalu (15 Orang), 

Sering (15 Orang), Jarang (20 Orang), dan Tidak Pernah (- Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Dzikir 

Jahar dan Dzikir Khofiy usai shalat. Hal tersebut dapat dilihat dari 

jawaban responden yang menjawab Jarang sebanyak (20 Orang). 

3. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya melakukan Shalat Wajib 

tepat waktu, dengan jawaban Selalu (7 Orang), Sering (23 Orang), 

Jarang (20 Orang), dan Tidak Pernah (- Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari 

setengahnya mahasiswa Sering mengamalkan Shalat Wajib tepat 



102 
 

waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Sering sebanyak (23 Orang). 

4. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya melakukan Shalat Sunat 

Rawatib, dengan jawaban Selalu (4 Orang), Sering (13 Orang), 

Jarang (30 Orang), dan Tidak Pernah (3 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Rawatib. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (30 Orang). 

5. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengikuti khataman 

seminggu sekali, dengan jawaban Selalu (18 Orang), Sering (15 

Orang), Jarang (15 Orang), dan Tidak Pernah (2 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Selalu mengikuti khataman 

seminggu sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Selalu sebanyak (18 Orang). 

6. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengikuti Manaqiban 

sebulan sekali, dengan jawaban Selalu (20 Orang), Sering (12 

Orang), Jarang (6 Orang), dan Tidak Pernah (12 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Selalu mengikuti Manaqiban 

sebulan sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden 

yang menjawab Selalu sebanyak (20 Orang). 

7. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya membaca Tanbih, dengan 
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jawaban Selalu (8 Orang), Sering (5 Orang), Jarang (21 Orang), 

dan Tidak Pernah (16 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari setengahnya 

mahasiswa Jarang membaca Tanbih. Hal tersebut dapat dilihat 

dari jawaban responden yang menjawab Jarang sebanyak (21 

Orang). 

8. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya membaca Tawasul, dengan 

jawaban Selalu (12 Orang), Sering (12 Orang), Jarang (23 Orang), 

dan Tidak Pernah (3 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari setengahnya 

mahasiswa Jarang membaca Tawasul. Hal tersebut dapat dilihat 

dari jawaban responden yang menjawab Jarang sebanyak (23 

Orang). 

9. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya membaca atau menyimak 

Kitab Manaqib, dengan jawaban Selalu (9 Orang), Sering (12 

Orang), Jarang (19 Orang), dan Tidak Pernah (10 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa jarang membaca atau 

menyimak Kitab Manaqib. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (19 Orang). 

10. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya membaca atau mengamini 

doa Manaqib, dengan jawaban Selalu (16 Orang), Sering (10 

Orang), Jarang (14 Orang), dan Tidak Pernah (10 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Selalu membaca atau 
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mengamini doa Manaqib. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Selalu sebanyak (19 Orang). 

11. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan mandi malam 

(taubat), dengan jawaban Selalu (4 Orang), Sering (10 Orang), 

Jarang (24 Orang), dan Tidak Pernah (12 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan mandi malam 

(taubat). Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Selalu sebanyak (24 Orang). 

12. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Awwabin, dengan jawaban Selalu (3 Orang), Sering (6 Orang), 

Jarang (26 Orang), dan Tidak Pernah (15 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat  Sunat 

Awwabin. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (26 Orang). 

13. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat  Sunat  

Hifdzil Iman, dengan jawaban Selalu (2 Orang), Sering (4 Orang), 

Jarang (26 Orang), dan Tidak Pernah (18 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat  Sunat  

Hifdzil Iman. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden 

yang menjawab Jarang sebanyak (26 Orang). 

14. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 
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Syukrun Nikmat, dengan jawaban Selalu (2 Orang), Sering (7 

Orang), Jarang (26 Orang), dan Tidak Pernah (15 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

lebih dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat 

Sunat Syukrun Nikmat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (26 Orang). 

15. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Birrul Walidayn, dengan jawaban Selalu (3 Orang), Sering (10 

Orang), Jarang (24 Orang), dan Tidak Pernah (13 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

lebih dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat 

Sunat Birrul Walidayn. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (24 Orang). 

16. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat  Sunat 

Kifaratul Bawl, dengan jawaban Selalu (3 Orang), Sering (7 

Orang), Jarang (23 Orang), dan Tidak Pernah (17 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat 

Sunat Kifaratul Bawl. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (23 Orang). 

17. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Lidaf’il Bala, dengan jawaban Selalu (7 Orang), Sering (13 

Orang), Jarang (24 Orang), dan Tidak Pernah (6 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat 
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Sunat Lidaf’il Bala. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (24 Orang). 

18. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Syukrul Wudhu, dengan jawaban Selalu (6 Orang), Sering (13 

Orang), Jarang (23 Orang), dan Tidak Pernah (8 Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

kurang dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat 

Sunat Syukrul Wudhu. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Jarang sebanyak (23 Orang). 

19. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Hajat, dengan jawaban Selalu (7 Orang), Sering (12 Orang), 

Jarang (25 Orang), dan Tidak Pernah (6 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat Hajat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Jarang sebanyak (25 Orang). 

20. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Istikhoroh, dengan jawaban Selalu (6 Orang), Sering (11 Orang), 

Jarang (26 Orang), dan Tidak Pernah (7 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Istikhoroh. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (26 Orang). 

21. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 
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Tahajjud, dengan jawaban Selalu (6 Orang), Sering (14 Orang), 

Jarang (30 Orang), dan Tidak Pernah (- Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Tahajjud. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (30 Orang). 

22. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Taubat, dengan jawaban Selalu (4 Orang), Sering (12 Orang), 

Jarang (29 Orang), dan Tidak Pernah (5 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Taubat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (29 Orang). 

23. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Tasbih, dengan jawaban Selalu (4 Orang), Sering (12 Orang), 

Jarang (29 Orang), dan Tidak Pernah (5 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Taubat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (29 Orang). 

24. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Witir, dengan jawaban Selalu (4 Orang), Sering (12 Orang), 

Jarang (31 Orang), dan Tidak Pernah (3 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat Witir. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Jarang sebanyak (31 Orang). 

25. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Isyroq, dengan jawaban Selalu (2 Orang), Sering (9 Orang), Jarang 

(23 Orang), dan Tidak Pernah (16 Orang). Berdasarkan jawaban 

responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang sedikit dari 

setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat Isyroq. 

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Jarang sebanyak (23 Orang). 

26. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Isti’adah, dengan jawaban Selalu (2 Orang), Sering (6 Orang), 

Jarang (23 Orang), dan Tidak Pernah (19 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang sedikit 

dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Isti’adah. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (23 Orang). 

27. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 

Duha, dengan jawaban Selalu (6 Orang), Sering (20 Orang), 

Jarang (23 Orang), dan Tidak Pernah (1 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang sedikit 

dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Duha. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (23 Orang). 

28. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya mengamalkan Shalat Sunat 
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Mutlaq dengan jawaban Selalu (3 Orang), Sering (9 Orang), 

Jarang (24 Orang), dan Tidak Pernah (14 Orang). Berdasarkan 

jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa kurang sedikit 

dari setengahnya mahasiswa Jarang mengamalkan Shalat Sunat 

Mutlaq. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang 

menjawab Jarang sebanyak (24 Orang). 

29. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya melakukan Ziarah Kubur ke 

maqam Abah Sepuh dan Abah Anom dengan jawaban Selalu (10 

Orang), Sering (10 Orang), Jarang (30 Orang), dan Tidak Pernah 

(- Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat 

diketahui bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa Jarang 

melakukan Ziarah Kubur ke maqam Abah Sepuh dan Abah Anom. 

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Jarang sebanyak (30 Orang). 

30. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Amaliyah Tasawuf TQN bahwa Saya melakukan Ziarah Kubur ke 

maqam ke maqam wali Songo dengan jawaban Selalu (2 Orang), 

Sering (6 Orang), Jarang (31 Orang), dan Tidak Pernah (11 

Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa Jarang melakukan 

Ziarah Kubur ke maqam ke maqam wali Songo. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang menjawab Jarang sebanyak 

(24 Orang). 
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C. Belajar 

1. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya masuk kuliah tepat waktu, dengan jawaban 

Selalu (12 Orang), Sering (24 Orang), Jarang (14 Orang), dan 

Tidak Pernah ( Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut 

dapat diketahui bahwa kurang sedikit dari setengahnya mahasiswa 

sering masuk kuliah tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari 

jawaban responden yang menjawab Sering sebanyak (24 Orang). 

2. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya berusaha duduk di bagian belakang, dengan 

jawaban Selalu (12 Orang), Sering (24 Orang), Jarang (14 Orang), 

dan Tidak Pernah ( - Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang sedikit dari setengahnya 

mahasiswa sering berusaha duduk di bagian belakang. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

Sering sebanyak (24 Orang). 

3. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya aktif dalam kegiatan diskusi, dengan jawaban 

Selalu (8 Orang), Sering (21 Orang), Jarang (21 Orang), dan Tidak 

Pernah ( - Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat 

diketahui bahwa seimbang jawaban sering dan jarang mahasiswa 

sering aktif dalam kegiatan diskusi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

jawaban responden yang menjawab Sering dan jarang sebanyak 

(24 Orang). 

4. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya mengerjakan tugas, dengan jawaban Selalu 

(24 Orang), Sering (20 Orang), Jarang (6 Orang), dan Tidak 

Pernah ( - Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat 
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diketahui bahwa kurang sedikit dari setengahnya mahasiswa 

selalu mengerjakan tugas. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban 

responden yang menjawab Selalu sebanyak (24 Orang). 

5. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya bertanya kepada dosen saat tidak tahu, dengan 

jawaban Selalu (10 Orang), Sering (20 Orang), Jarang (19 Orang), 

dan Tidak Pernah ( 1 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari setengahnya 

mahasiswa sering bertanya kepada dosen saat tidak tahu. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

sering sebanyak (20 Orang). 

6. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya membaca buku sebelum pelajaran, dengan 

jawaban Selalu (2 Orang), Sering (10 Orang), Jarang ( 35 Orang), 

dan Tidak Pernah ( 3 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa 

jarang membaca buku sebelum pelajaran. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang menjawab jarang sebanyak 

(35 Orang). 

7. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya mencari tahu dari buku di perpustakaan, 

dengan jawaban Selalu (6 Orang), Sering (16 Orang), Jarang ( 26 

Orang), dan Tidak Pernah ( 2 Orang). Berdasarkan jawaban 

responden tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari setengahnya 

mahasiswa jarang mencari tahu dari buku di perpustakaan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

jarang sebanyak (26 Orang). 
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8. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya berkomunikasi dengan teman untuk 

mengetahui pelajaran, dengan jawaban Selalu (16 Orang), Sering 

(25 Orang), Jarang ( 7 Orang), dan Tidak Pernah ( - Orang). 

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa 

setengahnya mahasiswa sering berkomunikasi dengan teman 

untuk mengetahui pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari 

jawaban responden yang menjawab sering sebanyak (26 Orang). 

9. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya membuat catatan perkuliahan untuk 

memudahkan pemahaman, dengan jawaban Selalu (25 Orang), 

Sering (15 Orang), Jarang ( 10 Orang), dan Tidak Pernah ( - 

Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwa setengahnya mahasiswa selalu membuat catatan 

perkuliahan untuk memudahkan pemahaman. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 

(25 Orang). 

10. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya membuat ringkasan  perkuliahan, dengan 

jawaban Selalu (15 Orang), Sering (17 Orang), Jarang ( 13 Orang), 

dan Tidak Pernah ( 5 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari setengahnya 

mahasiswa sering membuat ringkasan  perkuliahan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab sering 

sebanyak ( 17 Orang). 

11. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya membawa buku, dengan jawaban Selalu (34 

Orang), Sering (13 Orang), Jarang ( 3 Orang), dan Tidak Pernah ( 
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- Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui 

bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa selalu membawa buku. 

Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab 

selalu sebanyak ( 34 Orang). 

12. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya menyiapkan diri untuk UTS, dengan jawaban 

Selalu ( 25 Orang), Sering (16 Orang), Jarang ( 8 Orang), dan 

Tidak Pernah ( 1 Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut 

dapat diketahui bahwa setengahnya mahasiswa selalu menyiapkan 

diri untuk UTS. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden 

yang menjawab selalu sebanyak ( 25 Orang). 

13. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya menyiapkan diri untuk UAS, dengan jawaban 

Selalu ( 27 Orang), Sering (12 Orang), Jarang ( 9 Orang), dan 

Tidak Pernah ( 2 Orang). Berdasarkan jawaban responden tersebut 

dapat diketahui bahwa lebih dari setengahnya mahasiswa selalu 

menyiapkan diri untuk UAS. Hal tersebut dapat dilihat dari 

jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak ( 27 Orang). 

14. Jawaban mahasiswa atas pertanyaan yang diberikan tentang 

Belajar bahwa Saya berlatih melakukan penelitian, dengan 

jawaban Selalu ( 7 Orang), Sering (12 Orang), Jarang ( 23 Orang), 

dan Tidak Pernah ( 8 Orang). Berdasarkan jawaban responden 

tersebut dapat diketahui bahwa kurang dari setengahnya 

mahasiswa selalu berlatih melakukan penelitian. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab jarang 

sebanyak ( 23 Orang). 
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C. ANALISIS MODEL KURIKULUM LOKAL TASAWUF DI 

KAMPUS IAILM PONDOK PESANTREN SURYALAYA 

1. Kurikulum Tasawuf 

Pertanyaan-pertanyaan tentang kurikulum tasawuf, 

jawabannya positif, yaitu setuju dan sangat setuju. Adanya silabus, 

kejelasan tujuan yang ingin dicapai, materi tasawuf bersifat ilmiah, 

aplikatif, dosen yang menguasai materi dan praktisi tasawuf, mudah 

mendapatkan pelajaran tasawuf, serta penilaian mata kuliah tasawuf 

sangat jelas. Masing-masing jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju di atas 

78 %, bahkan ada item pertanyaan yang jawabannya mencapai 90 % 

dari 50 responden. 

Model kurikulum lokal tasawuf di kampus IAILM Pondok 

Pesantren Suryalaya berbeda dengan kurikulum tasawuf di perguruan 

tinggi Islam lainnya, yang hanya diajarkan sebagai mata kuliah dasar 

umum (MKDU) sebanyak 2 SKS dan biasanya diajarkan di semester 

satu. Sedangkan di Kampus IAILM Pondok pesantren Suryalaya, di 

setiap prodinya mata kuliah tasawuf diajarkan sampai 6 semester dari 

semester 1 – 6 atau 12 SKS. Di sampimg itu, telah banyak diktat 

maupun buku yang disusun oleh para dosen tasawuf IAILM sebagai 

acuan dan pengembangan materi dan aplikasi mata kuliah tersebut.  

Misalkan, tasawuf dan tarekat karya Dr. Cecep Alba (diterbitkan 

Rosdakarya), Studi kitab dan amaliah tasawuf karya Rojaya, M. Ag. 

(diterbitkan Lathifah), Disertasi tentang Studi Kitab manakib karya 

Dr. Ajid Thohir, Disertasi Studi sosiologis penganut tarekat 

Qadiriyyah wan naqsyabandiyah karya Dr. Muhamad Kodir, M. Si, 

dan Modul ilmu tasawuf I,II, III karya Drs. H. Ahdi Nuruddin, M.M. 

Buku dan disertasi tersebut menjadi tanda adanya dinamika keilmuan 
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tasawuf yang diajarkan di Kampus IAILM pondok pesantren 

Suryalaya. Tasawuf dalam hal ini bukan hanya dikaji dengan 

pendekatan ilmu tasawuf itu sendiri, namun sudah dikombinasikan 

dengan berbagai pendekatan keilmuan, seperti sejarah, sosiologi, dan 

lainnya. 

2. Amaliah Tasawuf TQN 

Dalam amaliah tasawuf TQN, jawaban lebih variatif 

prosentasenya. Untuk masalah talqin dzikir, dzikir harian berupa dzikir 

jahar dan khofi, serta shalat wajib tepat waktu, mahasiswa 100 % 

menjalankannya. Untuk pelaksanaan shalat sunah, prosentase yang 

menjawab tidak pernah sama sekali masih terbilang tinggi. Misalkan 

shalat awwabin 30 % , hifdzil iman 36 %, syukrun nikmat 30 %, birrul 

walidain 26 %, kifaratul bauli 34 %, shalat sunah tasbih 20 %, isyroq 

32 %, isti’adah 38 %, dan shalat sunah mutlak 28 %. Ini menjadi tugas 

para dosen tasawuf untuk meminimalisir angka prosentase tersebut.  

Adapun ziarah kubur ke makam Syekh Mursyid, yaitu Abah Anom dan 

Abah Sepuh 100 % pernah melakukannya, bahkan 20 % yang 

menyatakan selalu berziarah secara rutin dan 20 % lagi menyatakan 

sering berziarah. Dapat dikatakan etos ibadah mahasiswa masih perlu 

ditingkatkan. 

Amaliah tasawuf TQN merupakan indikasi etos ibadah pada 

kampus IAILM. Bila di kampus lain, etos ibadah hanya dilihat dari 

pelaksanaan shalat berjama’ah, membaca Al-Qur’an dan shalat sunah 

rawatib, dhuha dan tahajud, maka di Kampus IAILM indikasinya lebih 

beragam, yaitu ditambah dengan amalan-amalan spiritual yang ada 

dalam ajaran TQN pondok pesantren Suryalaya. Untuk ragam amaliah 

spiritualnya telah dijelaskan dalam buku Ibadah yang disusun oleh 
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Syekh Mursyid Ahmad Shohibul Wafa Tajul ‘Arifin yang lebih dikenal 

dengan Abah Anom. Amalan tambahannya antara lain berdzikir jahar 

dan khofi setiap ba’da shalat fardhu minimal 165 x, khotaman 

seminggu sekali dan manakiban sebulan sekali. Untuk pelaksanaan 

dzikir jahar dan khofi yang dilaksanakan setiap ba’da shalat fardhu 

telah dijalankan oleh mahasiswa IAILM sampai 100 %. Artinya 

mereka telah menjalankannya secara komitmen dan konsekwen. 

Adapun ibadah lainnya antara lain pelaksanaan shalat-shalat sunah 

seperti shalat sunah awwabin, hifdzil iman, syukrun nikmat, birrul 

walidain, kifaratul baul, li daf’il bala, syukrul wudhu, hajat, istikhoroh, 

tahajud, taubat, tasbih, witir, isyroq, isti’adah, dhuha, dan shalat sunah 

mutlak. Untuk shalat-shalat tersebut pelaksanaannya memang masih 

belum optimal, terbukti dengan masih tingginya jumlah mahasiswa 

yang belum  melaksanakan shalat-shalat sunah tersebut. Hal ini tidak 

mengurangi kecintaan mereka kepada Syekh Mursyidnya. Terbukti 

100 % mahasiswa yang menjadi responden menyatakan berziarah 

kubur kepada Syekh Mursyid. Bahkan, 20 % menyatakan selalu 

berziarah secara rutin. 

3. Belajar 

Etos belajar mahasiswa masih belum merata. Mahasiswa yang 

bertanya kepada dosen saat tidak tahu, yang menjawab selalu 20 % 

dan yang menjawab sering sebanyak 40 %. Masih ada 38 % yang 

jarang bertanya kepada dosen, dan 2 % yang tidak pernah. Mahasiswa 

yang membuat catatan perkuliahan untuk memudahkan pemahaman, 

50 % menjawab selalu, 30 % menjawab sering, dan masih ada 20 % 

yang jarang membuat catatan perkuliahan. Etos belajar mahasiswa 

masih perlu ditingkatkan, di samping peningkatan etos ibadahnya. 
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Kurikulum tasawuf yang bersifat ilmu-amaliah dan amal-ilmiah di 

samping berpengaruh positif terhadap etos ibadah, juga berpengaruh 

positif pada etos belajar. Responden menyatakan bahwa bila tidak 

tahu, maka selalu bertanya kepada dosen (20%) ditambah yang sering 

bertanya kepada dosen bila tidak tahu (40%). Di samping itu, 50 % 

responden juga membuat catatan perkuliahan untuk memudahkan 

pemahaman dan 30 % menyatakan sering membuat catatan 

perkuliahan. Ini menunjukkan adanya etos belajar di kalangan 

mereka. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini menguatkan pernyataan Syekh Ibnu 

‘Athaillah, seorang tokoh tasawuf yang berpendapat bahwa dzikir 

akan berpengaruh positif terhadap seseorang. Beliau menyebut 

fungsi dzikir adalah naarun dan nuurun. Naarun artinya api yang 

membakar. Dzikir menurutnya akan membakar sifat-sifat negatif 

dan tercela seperti malas, sombong, hasud, riya dan lainnya. 

Sebaliknya, dzikir akan menghasilkan nuurun atau cahaya. Dzikir 

akan mencahayai seseorang sehingga memiliki sifat-sifat terpuji dan 

produktif dalam hidupnya. Orang yang berdzikir akan memiliki etos 

ibadah dan etos belajar yang baik. Penelitian ini membuktikannya. 

Tasawuf yang merupakan bagian dari ajaran Islam dan 

merupakan pengembangan dari konsep ihsan hendaknya terus 

dilestarikan dan dikembangkan. Karena tasawuf merupakan salah 

satu pintu dakwah Islam. Tasawuf menawarkan kedamaian, 

toleransi, dan keharmonisan dalam berinteraksi dengan dengan 

Tuhan, sesama manusia dan alam semesta.  

B. Saran dan Penutup 

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, 

semoga program penelitian ini berkelanjutan pada tahun berikutnya. 

Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan 

penelitian, semoga ini menjadi semangat baru bagi kami untuk 

kreatif dan produktif serta lebih baik lagi. Kami ucapkan banyak 
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