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BAB II 

KONSEP KEBAHAGIAAN DAN PENDIDIKAN ROHANI 

A. Kebahagiaan 

1. Pengertian kebahagiaan 

Secara estimologi, “kebahagiaan” berasal dari bahasa arab 

1
 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, “kebahagiaan” diartikan السعادة

dengan “kesenangan dan ketentraman hidup, keberuntungan, 

kemujuran yang bersifat lahir maupun batin.
2
 

Sedangkan dalam Webster’s New International Dictionary 

sebagaimana dikutip oleh Ghalib Ahmad Mashri Nadzif  Jama’ Adam, 

bahwa kebahagiaan (happiness) adalah 

“Suatu keadaan sejahtera yang ditandai dengan kelanggengan 

relative, dengan perasaan yang sangat disukai secara dominan 

yang nilainya berurut mulai dari hanya kepuasan sampai kepada 

kesenangan hidup yang mendalam dan intens serta dengan suatu 

hasrat yang alami agar keadaan ini berlangsung terus”.
3
 

 

Secara terminologis, para ahli memiliki pendapat yang 

berbeda mengenai pengertian kebahagiaan ini. Ibnu Khaldun 

mendefinisikan kebahagiaan adalah “tunduk dan patuh mengikuti 

garis-garis ketentuan agama Allah dan perikemanusiaan.
4
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Berbeda dengan pendapat Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi 

memaknai kebahagiaan dengan beriman kepada Allah. Sebagaimana 

tercermin dalam ungkapan beliau “Saya menemukan dalam iman 

saya, iman saya ada dalam hati dan idak seorang pun yang sanggup 

memberikan perasaan itu ke dalam hati saya kecuali tuhan”.
5
 

Hal senada diungkapkan oleh Immanuel Kant, yang berkata, 

“Saya terpaksa berhenti sejenak dari pengetahuan supaya saya 

sediakan tempat buat iman. Bahwa logikan tidak dapat membawa 

keyakinan tentang apa kebahagiaan, maka karena itu ia akan pergi 

kepada perasaan. Perasaan inilah yang dapat membuktikan secara jelas 

bagaimana bahagia itu sebenarnya.
6
 

Hujjatul Islam al-Ghazali berpendapat, bahwa kebahagiaan 

ialah “Kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan 

kehendaknya yang bherlebih-lebihan”. Sementara itu, Bertana Ruseel, 

Leo Tolstoy, George Bartnard Shaw berpendapat bahwa 

“Kebahagiaan adalah lehidupan sejati, yang dicapai dengan 

keberanian dan keteguhan hati, tidak mudah putus asa dan menyerah 

kepada nasib”. Berbeda dengan Aristoteles yang berpendapat, bahwa 

kebahagiaan merupakan “Suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap 

orang menurut kehendaknya masing-masing”. 

Jadi, bahagia itu sebenarnya merupakan tujuan tiap-tiap 

individu. Maka setelah masing-masing individu memperoleh 
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kebahagiaan yang dicarinya, barulah ia melangkah kepada tujuan 

kebaikan bersama.
7
 

Kebahagiaan itu terletak pada diri sendiri, maka tidak perlu 

mencari kemana-mana, cukup menggali dalam jiwa kita,. 

Sesungguhnya kebahagiaan itu tergantung bagaimana cara kita 

berfikir. Sekali lagi kebahagiaan itu bukan karena kekayaan, jabatan, 

atau popularitas.
8
 

Sehingga kebahagiaan barulah menjadi kenyataan yang bisa 

dirasakan  apabila telah ada kedamaiqan, harapan dan perasan puas 

serta perasaan cinta dan kasih saying. Kebahagiaan hidup yang oleh 

Allah diistilahkan dengan hayat thayyibah. Olehnya ditegaskan bahwa 

itu hanya bias dicapai dengan keimanan dan amal saleh.
9
 

Kata “ bahagia” dalam al-Qur’an disebut dengan istilah al-

bagiyat ash-shalihat. Jadi, kalau kita memiliki harta untuk berfoya-

foya, itu berarti memiliki sesuatu yang cepat rusaknya. Sementara 

azabnya tidak ada habis-habisnya. Maksudnya adalah ada orang-orang 

yang mengumpulkan harta, menghabiskan waktu dan umumnya 

sehingga ia tidak sempat beribadah, tidak sempat menginfakkan 

hartanya dan hanya melakukan suatu perbuatan semata untuk 

mengumpulkan hartanya.
10
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Sa’adah atau kebahagiaan menurut Ibn Maskawih adalah 

sebagai bagian setiap manusia.tujuan itu amat luhur dan bahagia yang 

sejati adalah kebahagiaan ruh yang sembarang orang tidak dapat 

meraihnya, kecuali orang-orang terpadu antara ilmu pengetahuan 

dengan aperbuatan yang mulia.  

Kebahagiaan utama menurut Ibnu Maskawih ialah 

perpaduan antara kebahagiaan ruh dengan kebahagiaan akhlak. Orang 

yang berbuat sifat-sifat utama dan mulai karena dasar ia tunduk 

kepada akal fikirannya yang sehat itu akan dapat mengangkatnya 

ketingkat dekat (taqarrub) kepada Allah. Menurut akal pikiran yang 

sehat tidak akan lepas dari tuntunan ilahi, maka perbuatan orang yang 

bersangkutan tadi, sama halnya dengan orang yang berbuat sesuai 

dengan sifat-sifat ilahiyah.
11

 

Aristoteles berpendapat bahagia itu merupakan suatu 

kemenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendaknya 

masing-masing. Jadi bahagia itu sebenarnya merupakan tujuan tiap-

tiap individu. Maka setelah masing-masing individu memperoleh 

kebahagiaan yang dicarinya, barulah ia melangkah kepada tujuan 

kebaikan bersama. Menurut Ibnu Khaldun, bahagia ialah tunduk dan 

patuh mengikuti garis-garis ketentua agama Allah dan 

perikemanusiaan. Menurut al-Ghazali kebahagiaan ialah pada 
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kemenangan memerangi hawa nafsu dan kehendaknya yang berlebih-

lebihan.
12

 

2. Unsur-Unsur Kebahagiaan 

Adapun unsur kebahagiaan menurut Hamka adalah sebagai 

berikut:  

a. Kesempurnaan Akal 

Kemuliaan manusia disisi Allah berbeda-beda menurut 

tingkatan akalnya masing-masing. Makin sempurna akal seseorang 

makin dekatlah ia dengan Khaliqnya. Tetapi sebaliknya makin 

rusak akal sesorang, makin jauhlah ia dari tuhannya. 

Akal diberikan Allah kepada manusia agar manusia selamat 

dunia akhirat. Karena dengan akal, manusia bias membedakan 

antara yang baik dan yang buruk, bias memilih antara bahagia atau 

celaka. Jadi, ketinggian derajat seseorang dihadapan Khaliqnya 

adalah lantaran ketinggian akalnya, dan lantaran ketinggian akal itu 

pula manusia bias mencapai derajat kebahagiaan yang sebenarnya, 

sebagaimana Hamka mengatakan : 

“Derajat bahagia manusia itu menurut derajat akalnya, karena 

akallah yang membedakan antara yang baik dengan yang 

buruk; akal yang dapat mengajak aqih segala pekerjaan, akal 

yang menyelidiki hakikat dan kejadian segala sesuatu yang 

dituju dalam perjalanan hidup didunia ini. Bertambah 

sempurna bertambah indah dan murni akal itu, bertambah 

tinggi derajat manusia yang kita capai”
13
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Karena akal manusia bertingkat, sudah pasti kehendak 

manusia berlainan menurut tingkat akalnya itu. Setelah manusia 

sangat cinta kepada kehormatana dan kemuliaan, sehingga segala 

daya upaya dikerahkannya untuk mendapatkannya, walaupun jalan 

yang ia tempuh itu sudah menyalahi pendapat akal yang benar. 

Tetapi ada lagi setelah manusia tidak peduli itu semua, buat dia asal 

dapat mencapai mencapai hidup, tidak menganggu oranglain 

cukuplah. Apa guna menghabiskan pikiran dan tenaga untuk 

mencapai kemuliaan dan kehormatan sebagai mimpi itu. 

Sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam ala mini pada 

hakikatnya sama saja,yang berubah adalah pendapat orang yang 

menyelidikinya. Maka kepandaian  manusia menyelidiki itulah 

yang menjadi pangkal bahagia atau celakanya. Segala perlainan 

dan perubahan tingkatan pandangan hidup manusia itu timbul 

karena berlainan pendapat akal. Berlainan pendapat akal karena 

berlainan pengetahuan, pendidikan dan berlainan pula bumi tempat 

tegak,. Jadi, akal telah tinggi karena tinggi pengetahuan dipatrikan 

oleh ketinggian pengalam, bertambah tinggilah derajat orang yang 

mempunyainya. Bertambah luaslah kehidupan, bertambah 

datanglah kebahagiaan. Bertambah sempit akal bertambah 

sempitlah kehidupan dan bertambah datanglah celaka. 

Jadi menurut Hamka makin sempurna akal seseorang makin 

berbahagialah dia, karena akalnya dapat memilih yang baik bagi 
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dirinya dan masyarakat tempatnya berada. Jika akal yang sempurna 

itulah yang dapat mengalahkan nafsu serakah. 

b. Kekuatan Iradah 

Unsur kebahagiaan yang kedua terletak pada kekuatan 

iradah. Iradah adalah kekuatan nafsiyah, pada pendirian yang tidak 

dapat dipisahkan dari hajat hidup. Sebenarnya iradah adalah 

kemauan atau kehendak hati, yaitu suatu keinginan untuk mencapai 

suatu hal, bukannya dengan bertopang dagu. Keinginan itu 

hendaklah diikuti dengan segala usaha dan daya upaya untuk 

menghasilkannya, sehingga jadi kenyataan. Juga harus 

mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan 

menurut perasaan dan keyakinan demi terwujudnya keinginan itu. 

Kiranya dapatlah dipastikan apabila seseorang yang mempunyai 

keinginan kuat, cukup dengan segala syaratnya pasti tercapai. 

Diwaktu keinginanya itu tercapai, disaat itulah dia merasakan 

kebahagiaan.  

Jadi, iradah, kemauan, kehendak atau keinginan itu adalah 

mendidik jiwa untuk memiliki sifat azam ( teguh dalam 

pendirian)dalam melangkahkan kaki untuk terus maju dalam 

memulai sesuatu amal perbuatan dalam segala keteguhan hati. 

Kalau iradah seseorang telah kuat dia tidak akan merasakan lagi 

apa yang dikatakan sakit, contoh kekuatan iradah seseorang 

sebagaimana yang dimisalkan Hamka yaitu : 
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“Seseorang Pemuda berjalan-jalan dengan gadis kecintaanya. 

Tiba-tiba dating suatu bahaya, misalnya anjing gila mengejar 

atau kekasihnya di ganggu orang lain. Lantaran dia hendak 

menunjukkan kesetiaan dan keberaniaanya dihadapan 

kekasihnya itu, ditentangnya bahaya, tidak diperdulikan apa 

yang menimpa dirinya”.
14

 

 

Begitulah kekuatan   iradah seseorang apabila iradahnya itu 

hanya semata-mata karena Allah, sehingga tidak ada satu pun rasa 

takut didunia ini selain Allah. 

c. Kesempurnaan Iman 

Unsur kebahagiaan berikutnya terletak pada kesempurnaan 

iman. Adapun iman yang sempurna haruslah memenuhi tiga syarat 

sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas’ud, Uzaifah 

ibn al-jaman (keduannya  sahabat Nabi), an-Nakhi dan Hasan 

Basry (tabi’in) yang diikuti oleh Hamka bahwa : “Hendaklah orang 

yang ingin menyempurnakan melengkapi tiga syarat” : 

a) Ditasdiqkan (dibenarkan dengan hati) 

b) Diikrarkan (diakui dengan lidah) 

c) Diturutkan dengan amalan.
15

 

Jadi, dengan demikian iman itu baru sempurna apabila telah 

melengkapi ketiga syarat tersebut umpamanya seseorang yang 

mempercayai dengan hatinya bahwa Allah itu ada, diucapkannya 

dengan lidahnya. Dan akibat dari percaya akan Allah itu 

berkonsekwensi harus mengamalkan segala perintah dan menjauhi 
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segala larangan-Nya. Itulah baru namanya iman yang sempurna. 

Sedangkan iman yang sempurna itu merupakan factor utama yang 

memungkinkan seseorang bahagia. Sebagaimana Firman Allah 

yang berbunnyi: 

ُهْم َعِن َوالَِّذيَن  .الَِّذيَن ُهْم ِف َصالِِتِْم َخاِشُعونَ  .َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ  
 ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظون مْ َوالَِّذيَن هُ  .َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاة َفاِعُلونَ  .اللَّْغِو ُمْعرُِضونَ 

 (5-1:ؤمنون امل(
Artinya : “Sesugguhnya telah berbahagia orang-orang yang 

beriman; (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam 

sembahyangnya; Dan orang-orang yang menjauhkan diri 

dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada guna; Dan 

orang-orang yang menunaikan zakat; Dan orang-orang 

yang menjaga kemaluannya” (QS.al-Mu’minun: 1-5)
16

 

Bagi orang-orang islam yang benar taat mengamalkan ajaran 

agamanya, maka baginya tidak ada pemisahan diantara urusan 

ibadahnya dengan sekalian urusan masyarakatnya. Sebab itu, 

janganlah orang lain tergesa heran jika seorang muslim 

memandang kesatuan urusan kepada agama, ibadah kepada tuhan, 

sembahyang, puasa, zakat, haji dan ;ain-;ain di pandang oleh 

seorang muslim sebagai “jantung” dari seluruh kehidupan. Dari 

jantung itu dialirkan darah yang sehat keseluruh anggota badan, 

urusan kenegaraan,  urusan kemasyarakatan, ekonomi dan lain 

sebagainnya. Sebab itulah Hamka mengatakan, bahwa dalam taat 

mengamalkan ajaran agama sudah terdapat kebahagiaan. Karena 
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agamalah, maka dapat memunculkan bahagia diri dan bahagia 

masyarakat, menegakkan pergaulan hidup atas azas perdamaian 

dan kecintaan, yaitu  agama yang tidak dicampuri dengan khurafat 

dan bid’ah manusia untuk mencapai akhirat”
17

. Hal ini dapat 

ditunjukkan ketika orang yang tat kepada Allah dengan melakukan 

segala perintah dan mencegah larangannya, maka orang tersebut 

tidak akan melanggar larangan itu karena takut akan adzabnya, 

misalnya meninggalkan shalat, meninggalkan puasa, minum khamr 

dan lain sebagainya. 

B. Pendidikan Rohani 

1. Pengertian Pendidikan Rohani 

Untuk memahami pengertian pendidikan rohani dengan 

benar, lebih dahulu dilengkapi dengan makna dari pendidikan islam, 

karena pendidikan rohani memiliki korelasi yang kuat dengan konsep-

konsep pendidikan islam. Berikut aka diuraiakan konsep-konsep 

tersebut dan berbagai pendapat para ahli. 

Secara umum pendidikan islam mengacu kepada makna dan 

asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam 

hubungannya dengan ajaran islam. Dalam konteks ini, akan dirunut 

hakikat pendidikan menurut pengertian secara umum. Acuan ini 

didasarkan pada sejumlah istilah yang umum dikenal dan digunakan 

para pakar. 
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Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan 

islam, yaitu at-tarbiyah, al-ta’lim dan al-t’dib, membesarkan dan 

mendidik yang didalamnya sudah termasuk makna mengajar 

(‘allama).
18

 Berangkat dari pengertian ini, maka tarbiah ditengarai 

sebagai kata bentukan dari rabb () atau rabba () mengacu kepada 

Allahg sebagai rabb al-alamin yang kemudian didefinisikan sebagai 

proses bimbingan terhadap potensi manusia (jasmani, ruh, dan akal) 

secara maksimal agama dapart menjadi bekal dalam menghadapi 

kehidupan dan masa depan. 

Kata ta’lim berasal dari kata allama yang berarti “mengajar 

“.
19

 Artinya, memberi pengetahuan yang baik kepada manusia, agar 

merasa dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Syeh 

Naquib al- Attas merujuk makna pendidikan dari konsep ta’dib. Kata 

ta’dib berasal dari kata ( ) yang berarti “sopan atau kesopanan”.
20

 

Definisi al-ta’dib adalah penyemaian dan penanaman adab 

dalam diri seseorang.
21

 Berangkat dari pemikiran tersebut ia 

merumuskan definisi mendidik adalah membentuk manusia dalam 

menempatkan posisinya yang sesuai dengan susunan masyarakat, 
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bertingkah laku secara proporsional dan cocok dengan ilmu serta 

tekhnologi yang dikuasainya.
22

 

Lebih lanjut al-attas menyatakan, bahwa pendidikan islam 

lebih tepat berorientasi pada ta’dib. Sedangkan tarbiyat dalam 

pandangan mencakup objek yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada 

pendidikan manusia saja, tetapi jua meliputi dunia hewan, sedangkan 

ta’dib hanya mencakup pengertian pendidikan untuk manusia. 

Berangkat dari pemahaman makna istilah yang digunakan 

dalam pendidikan islam, terlihat adannya perbedaan interpretasi hingga 

member berbagai peluang bagi munculnya pengertian tentang 

pendidikan, padahal perbedaan itu disebakan perbedaan sudut pandang 

dan bukan perbedaan prinsip. Sebab apabila tersebut masing-masing 

dikembalikan kepada asalnya, maka semua menyatu kepada sumber 

dan prinsip yang sama, yaitu pendidikan islam, bersumber dari Allah 

dan didasarkan pada prinsip ajarannya. 

Baik al-tarbiyat, al-ta’lim, maupun al-ta’dib, merujuk Allah. 

Tarbiyah yang ditengarai sebagai kata rabb atau Rabba mengacu 

kepada Allah sebagai rabb al-alamin. Sedangkan ta’lim yang berasal 

dari kata ‘allama, juga merujuk kepada Allah sebagai dzat yang maha 

alim. Selanjutnya ta’dib seperti termuat dalam pertnyataan rosulullah 

saw. “Addabany rabby faahsana ta’diby” memperjelas bahwa sumber 

utama pendidikan adalah Allah. Rasul sendiri menegaskan bahwa 
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 Syed Naquid al- Attas, konsep Pendidikan Islam, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 110. 



27 
 

beliau dididik oleh Allah, sehingga pendidikan yang beliau peroleh 

adalah pendidikan terbaik. Dengan demikian dalam pandangan filsafat 

pendidikan islam, Rasul adalah pendidikan utama yang harus dijadikan 

teladan. 

Menurut M.Fadhil al-Jamaly, pendidikan Islam adalah 

“upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih 

maju berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan maupun perbuatan.
23

 

Selanjutnya M. Chabib Thoha, mendefinisikan pendidikan 

islam adalah pendidikan yan falsafah, dasar dan tujuan serta teori-

terori yang dibangun untuk melaksanakan paktek ddasarkan nilai-nilai 

dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis.
24

 

Kemudian dalam kongres sedunia II tentang pendidikan islam 

tahun 1980,misalnya telah dihasilkan suatu rumusan, dinyatakan 

bahwa pendidikan islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan 

kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan dan panca indra. Oleh karena itu, 

pendidikan islam harus menggembangkan seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, keilmuan bahasan baik 
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secara individu maupun kelompok serta mendorong aspek-aspek 

tersebut kearah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup.
25

 

Dari penjelasan diaas memberikan gambaran tentang 

rangkaian dan ruang lingkup yang mendasari konsep pendidikan islam, 

secara gais besarnya pendidikan itu menyangkut tiga factor utama, 

yaitu : 

1. Hakikat penciptaan manusia, yaitu agar manusia menjadi 

pengabdi Allah yang taat dan setia. 

2. Peran dan tanggung jawab manusia sejalan dengan 

statusnya selaku Abdullah, al-basyr, al-insan, al-nas, bani 

adam maupun khalifah Allah. 

3. Tugas utama, yaitu membentuk akhlak yang mulia serta 

member rahmat bagi seluruh alam (rahmat li al-alamin). 

Ketiga faktor ini merupakan dasar berpijak bagi perumusan 

pendidikan islam, serta pendidikian rohani. Dengan demikian 

pendidikan islam dapat diartikan sebagai usaha pembinaan dan 

pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan 

statusnya, dengan berpedom,an sesuai dengan syari’at islam yang 

disampaikan oledh rosulullah agar manusia dapat berperan sebagai 

Allah yang setia dengan segala aktifitasnya guna tercipta suatu kondisi 

kehidupan islami yang ideal, selamat, aman, sejahtera serta 
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memperoleh jaminan hidup didunia dan jaminan bagi kehidupan 

akhirat. 

Selanjutnya akan diuraikan beberapa definisi Rohani dari 

beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Muhammad Qutb, definisi kata rohani dapat dilacak 

dari kata “ruh”. Ruh adalah sesuatu kekuatan yang tidak terlihat dan 

tidak diketahui materi dan cara kerjanya. Ia adalah alat untuk 

mengadakan kontak dengan Allah sesuai dengan fitrahnya, yaitu alat 

yang membawa kita kepada tuhan. Ia merupakan sebagian ruh Allah 

yang telah diberikan kepada segumpal tanah
26

. Lebih lanjut Qutb 

menyatakan bahwa rohani dalam pandangan islam adalah pusat 

eksistensi manusia. 

Sedangkan Al-Ghazali memberi makna ruh dalam dua arti, 

pertama, ruh diartikan sebagai benda lembut seperti udara yang 

dibawa darah hitam sumbernya adalah rongga hati jasmanui. Dengan 

perantara pembuluh darah, ia menebar ke bagian tubuh dan mengalir 

didalam tubuh, sehingga melimpahkan cahaya kehidupan, kedua, ruh 

diartikan sebagai luth yang mengetahui dalam diri manusia.
27

 

Wacana ruh dalam dunia kedokteran dan psikolog tidak 

mendapat perhatian bahkan sulit ditemukan kajian tentang ruh dalam 

prespektif kedokteran dan psikologi. Hal ini sesuai dengan paradigm 
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ilmu kedokteran dan psikologi yang bersifat empiris. Meskipun ada 

keyakinan dikalangan dokter dan psikolog, bahwa ruh dianggap sama 

dengan nyawa. Keberadaan ruh dianggap ada ketika manusia masih 

hidupdan pada saat manusia meninggal ruh dianggap tidak ada. 

Kemudian pengertian nafs secara umum dalam konteks 

pembicaraan tentang manusia, merujuk kepada sisi dalam manusia 

yang berpotensi baik dan buruk. Sedangkan dalam pandangan Al-

quran, Nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk 

berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan 

keburukan dan kearah itu sisi dalam manusia. Inilah yang oleh Al-

Qur’an dianjurkan untuk diberi perhatian yang lebih besar. Dalam 

prespektif kaum sufi, al-Qusyairi dalam risalahnya sebagaimana 

dikutip oleh Qurais Shihab mengatakan bahwa nafs adalah sesuatu 

yang mnelahirkan sifat-sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian 

kaum sufi ini sejalan dengan penjelasan kamus besar bahasa Indonesia 

yang antara lain menjelaskan arti kata nafsu sebagai dorongan hati 

yang kuat untuk berbuat kurang baik.
28

 

Walaupun al-Qur’an menegaskan nafs berpotensi positif dan 

negative, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi 

positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya, hanya saja daya 

tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Karena itu 
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manusia ditentukan agar memelihara kesucian nafs dan tidak 

mengotorinya. 

Kemudian kata Qalb, terambil dari akar kata yang berarti 

“membalik,terkadang setuju, terkadang menolak”. Qalb amat potensi 

untuk tidak konsisten.
29

 Sedangkan qalb menurut al-Ghazali memiliki 

dua makna. Pertama, qalb bermakna daging yang terdapat didalam 

dada sebelah hitam dan didalam rongganya berisi darah hitam. Ia 

adalah sumber ruh dan tempat tinggalnya. Kedua, qalb adalah bisikan 

rabbaniyah Ruhaniyah yang mempunyai hubungan daging ini. Bisikan 

inilah yang mengenal Allah dan memahami apa yang tidak dapat 

dijangkau olehhayalan dan angan-angan, dan itulah hakikat manusia 

dan dialah yang diseru.
30

 

Al-Ghazali menyatakan bahwa sesungguhnya qalb, ruh, nafs 

dan akal merupakan istilah yang merujuk hal yang sama, yakni pada 

dimensi jiwa atau ruhani secara umum. Hanya saja karena keadaan 

dan fungsi jiwa itu berubah-ubah, maka kita memerlukan banyak 

istilah yang berbeda untuk menandai perubahan keadaan dan 

fungsinya itu. Lebih lanjut al-Ghazali menyatakan bahwa ketika jiwa 

mengorientasikan pandangannya ketempat asalnya, dunia ruhani, 

maka ia disebut ruh. Ketika jiwa melakukan suatu pemikiran rasional 

atau penalaran diskursif, maka ia disebut akal dan ketika ia 

memperoleh pencerahan dari Allah pada saat terjadinya mukasyafah 

                                                             
29

 Ibid., hlm. 288. 
30

 Imam al-Ghazali, Ringkasan Ihya’ Ulumuddin, (Jakarta: Pustaka amani, 1995), hlm. 159. 



32 
 

(disingkapnya hijab), maka ia disebut hati dan ketika ia berhadapan 

dengan tubuh, maka ia disebut jiwa.
31

 

Dengan berbagai pandangan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

definisi pendidikan ruhani adalah satu usaha memperkuat hubungan 

antara ruhani manusia dengan sang pencipta,
32

 yaitu Allah SWT. 

Melalui jalan menyembah dan merendahkan diri kepada-Nya untuk 

mencapai kesempurnaan insane yang bermuara pada kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
33

 

Pada prinsipnya pendidikan ruhani itu mengajarkan kepada 

kita bagaimana ruhani kita bisa mencapai tangga tertinggi Illahi Rabbi 

dengan jiwa tetap seimbang selama disunia untuk mencapai 

kesempurnaan insane di dunia dan diakhiratnya. Oleh karena itu, 

pendidikan ruhani merupakan media strategis dan menghantarkan 

peserta didik untuk meraih kebahagiaan tidak hanya dinegeri akhirat, 

tetapi juga tidak melupakan masalah-masalah dunia. 

2. Dasar-Dasar Pendidikan Rohani 

Menurut Umar Muhammad al-Toumy al-Syaibany 

mengatakan bahwa “Dasar pendidikan islam identik dengan dasar 

tujuan islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu al-Qur’an 

dan al-Hadits. Pemikiran yang serupa juga dianut oleh para ahli didik 
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dan pemikir pendidikan Islam”.
34

 mengembangkan pemikiran 

mengenai pendidikan islam dengan kedua sumber utama ini, dengan 

bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyas, ijma’, ijtihad 

dan tafsir. Berangkat dari sini kemudian diperoleh suatu rumusan 

pemahaman komprehensif tentang alam semesta, manusia, masyarakat 

dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak.
35

 hasil pemikiran 

tersebut kemudian menjadi titik awal dari kajian tentang pendidikan 

dalam islam. Sebab dalam pandangan filsafat pendidikan islam, kelima 

unsur tersebut berkaitan erat dengan permasalahan pendidikan. 

Pendidikan islam menempatkan manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah. Dengan demikian manusia sebagai objek sekaligus 

sebagai subjek pendidikan tidak bebas nilai. Hidup dan kehidupannya 

diikat oleh nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat penciptanya, 

maka apabila dalam menjalani kehidupan sikap dan perilakunya 

sejalan dengan hakikat itu, manusia akan mendapatkan kehidupan yang 

bahagia dan bermakna. Sebaliknya jiwa tidak sejalan dengan prinsip 

tersebut, manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, 

yang apabila tidak terselesaikan akan membawapada kehancuran. 

Seperti telah kita ketahui, bahwa segala dorongan yang 

menjadi dasar pertimbangan manusia untuk melakukan sesuatu 

kegiatan pada hakikatnya selalu mengacu kepada suatu tujuan, yaitu 
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mencapai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang 

abstrak, karena itu kebahagiaan bersifat relative. Setiap orang, 

masyarakat atau bangsa mempunyai penilaian yang berbeda dalam 

mengartikan kebahagiaan. Masing-masing memiliki criteria 

penilaiannya senidir tentang kebahagiaan dalam hidup. 

Edward Spranger seseorang ahli psikologi kepribadian, 

sebagaimana dikutip jalaluddin menilai kebahagiaan hidup itu dengan 

menggunakan pendekatan yang didasari pada pandangan hidup yang 

dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut Edward membagi manusia 

dalam enam tipe,
36

 yaitu: 

a. Manusia ekonomi, adalah mereka yang menilai bahwa kekayaan 

harta benda menjadi sumber kebahagiaan hidup. Dengan 

demikian menurut manusia tipe ini, kebahagiaan hidup ditentukan 

oleh tingkat kekayaan materi. 

b. Manusia Sosial, adalah mereka yang menilai bahwa bakti dan 

pengabdian untuk kepentingan sosial sebagai puncak kebahagiaan 

hidup. Makin tinggi tingkat pengabdianya kepada kepentingan 

soaial, akan semakin tinggi bahagialah hidupnya. 

c. Manusia estetis, adalah mereka yang menilai bahwa kebahagiaan 

bersumber dari segala yang dapat memenuhi kepuasan akan masa 

indah dan keindahan, penghayatan dan kreatifitas, bernilai 
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tindakan akan member kenikmatan batin yang dirasakan sebagai 

bentuk kebahagiaan oleh manusia estetis. 

d. Manusia Kuasa, adalah mereka yang menilai bahwa kebahagian 

sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan. Menjadi orang yang 

kuasa akan member kebahagiaan bagi mereka. 

e. Manusia Ilmu, adalah mereka yang menilai bahwa kebahagiaan 

dapat dicapai dengan mengembangkan kemampuan nalar 

semaksimal mkungkin. Memuaskan diri dengan memproduksi 

karya otak berupa temuan-temuan teoritis akan mendatangkan 

kebahagiaan bagi manusia ilmu. 

f. Manusia Susila, adalah mereka yang menilai bahwa kebahagiaan 

akan diperoleh melalui cara hidup yang susila dan saleh, terlebih-

lebih yang sesuai dengan agama. Menyesuaikan diri dengan cara 

hidup yang susila dalam tingkat yang setinggi mungkin akan 

mendatangkan rasa bahagia. 

Sejalan dengan pandangan pendidikan, bahwa manusia 

merupqakan objek dan sekaligus subjek pendidikan, maka dalam 

pendidikan islam demikian juga pendidikan ruhani, manusia dinilai 

menempati titik sentral namun demikian dalam statusnya sebagai 

hamba Allah, makhluk maupun selaku khalifah-Nya, manusia tidak 

hidup sendiri, selain hidup dalam lingkungan jenisnya sebagai sesame 

manusia, makhluk inipun hidup tergantung dari kemampuan 

mengembangkan diri serta memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. 
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Karena itu pemikiran dasar pendidikan islam juga pendidikan ruhani 

erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hisup manusia dalam kaitan 

dirinya, masyarakat serta lingkungan alam. 

Al-Syaibany mengatakan ada lima prinsip dasaryang menjadi 

acuan dalam penyusunan dasar pendidikan islam. Mengacu kepada 

lima prinsip utama ini, maka hasan langgulung menjadikannya 

landasan pemikiran filsafat Islam.
37

 Kelima prinsip itu menurut Hasan 

Langgulung adalah manusia, alam, masyarakat,pengetahuan dan 

akhlak. Berangkat dari sudut pandang dan pemahaman itu pula filsafat 

pendidikan Islam dan ruhani dirumuskan. Kelima prinsip itu akan 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Dasar pandangan terhadap manusia 

Sebagai objek dan sekaligus subjek pendidikan, maka 

manusia menempati akses pertama dan utama. Manusia 

memiliki sejumlah potensi berkembang dan dikembangkan. 

Dalam kaitan ini pendidikan ruhani menilai manusia didasarkan 

atas prinsip-prinsip pemikiran bahwa : 

a. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. 

Manusia diciptakan pada hakikatnya adalah untuk 

mengabdi kepada Allah. 
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b. Manusia dalam hidupnya diamanatkan untuk menjadi 

hamba Allah dan sekaligus khalifah guna memakmurkan 

kehidupan dibumi. 

c. Manusia memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

untuk belajar dan kemampuan mengembangkan diri. 

d. Manusia adalah makhluk yang memiliki dimensi jasmaniah, 

ruhani, ruh (fitrah ketauhidan). 

e. Manusia tumbuh dan berkembang oleh potensi bawaan dan 

pengaruh lingkungannya. 

f. Manusia memiliki sifat fleksibel dan memiliki kemauan 

untuk mengubah dan mengembangkan diri.
38

 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam menyusun 

konsep dan system pendidikan ruhani, prrinsip-prinsip dimaksud 

harus terakomodasi. Bila prinsip-prinsip ini diabaikan, akan 

samalah artinya dengan mengubah keberadaan nilai-nilai hakiki 

dan wujud fitrah manusia. 

2. Dasar Pandangan terhadap Masyarakat 

Manusia dalam konsep al-nas adalah makhluk sosial, 

manusia tidak dapat hidup sendiri, dengan mengabaikan 

keterlibatannya dengan kepentingan pergaulan sesame manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan manusia 

dengan masyarakat, terjadi interaksi aktif. Manusia dapat 
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mengintervansi masyarakat, lingkungannya, dan sebaliknya 

masyarakat pun dapat member pengaruh pada manusia sebagai 

warga Negara. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, 

masyarakat memiliki karakteristik tertentu. 

Prinsip-prinsip ini harus dijadikan dasar pertimbangan 

dalam penyusunan system pendidikan ruhani, masyarakat 

merupakan lapangan pergaulan antara sesame manusia. Pada 

kenyataanya masyarakat juga dinilai ikut member pengaruh 

terhadap berbagai aspek kehidupan dan perilaku anggota 

masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan ini maka 

pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian bahwa :  

a. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terkait oleh 

kesatuan dari berbagai aspek seperti latar belakang budaya, 

agama, tradisi, kawasan lingkungan dan lain-lain. 

b. Masyarakat yang berbentuk dalam keragaman adalah 

sebagai ketentuan Allah, agar dalam kehidupan terjadi 

dinamika sosial, dalam bentuk interaksi antara sesame 

manusia yang menjadi warganya. 

c. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara 

prinsip berbeda satu sama lain. 

d. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat member 

pengaruh pada pengembangan potensi diri.
39
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3. Dasar Pandangan terhadap Alam Semesta 

Dalam statusnya sebagai khalifah Allah, manusia 

diamanatkan untuk menciptakan kemakmuran dibumi tempat 

manusia hidup. Alam semesta memang diciptakan Allah untuk 

dimanfaatkan manusia atas petunjuk penciptanya. Jadi ada nilai-

nilai tertentu yang menjadi pengikat antara manusia dan alam 

semesta. Pemikiran tersebut menjadi bagian dari pertimbangan 

dasar pendidikan ruhani. 

Berdasarkan pandangan ini, maka pemikiran tentang alam 

semesta mengacu pada prinsip bahwa : 

a. Lingkungan alam, baik berupa lingkungan sosial maupun 

lingkungan fisik (benda budaya dan benda alam 

mempengaruhi pendidikan, sikap dan akhlak manusia. 

b. Lingkungan alam termasuk juga jagat raya adalah bagian 

dari ciptaan Allah. 

c. Setiap wujud di alam semesta berbentuk dari dua unsure 

yaitu unsure materi dan non materi, nyata dan ghaib, dunia 

dan akhirat. 

d. Alam senantiasa mengalami perubahan menurut ketentuan 

hukun yang diatur oleh penciptanya 

e. Alam terwujud dalam dinamika gerak yang teratur dan 

terkendali oleh suatu tatanan yang menyatu pada sunah 

Allah. 
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f. Alam merupakan sarana yang diperuntukkan bagi manusia 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan diri sejalan 

dengan potensi yang dimilikinya.
40

 

4. Dasar Pandangan terhadap Ilmu Pengetahuan 

Ilmu pengetahuan dan tekhnologi adalah hasil rekayasa 

manusia, sedangkan kemampuan rekayasa itu menurut 

pandangan islam bersumber dari potensi Illahiyat. Maka atas 

dasar pemikiran ini status manusia hanya sebagai pengemban 

amanat rekayasa IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), 

bukan pemilik dan pencipta mutlaknya. Oleh sebab itu 

pengembangan dan pemanfaatannya, manusia harus tunduk dan 

mematuhui segala ketentuan pemilik mutlaknya, yaitu Allah. 

Dalam hubungan ini, maka IPTEK seyogyanya terikat pada 

nilai-nilai Illahiyat. Pendidikan ruhani tidak membiarkan IPTEK 

dikembangkan dan dimanfaatkan secara bebas nilai.  

Adapun pemikiran yang dijadikan dasar pandangan ini 

meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Pengetahuan merupakan pengembangan dari kemampuan 

nalar manusia yang potensi dasarnya bersumber dari 

anugrah Allah. 

b. Pengetahuan dapat diperoleh manusia melalui usaha belajar, 

meneliti atau (eksperimen) atau melalui penyucian diri serta 
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pendekatan kepada Allah. Pengetahuan diperoleh dari 

kesungguhan usaha disebut ilm al-kasb. Sedangkan yang 

diperoleh dari pendekatan diri hingga memperoleh 

bimbingan Allah disebut ilmu laduni. 

c. Pengetahuan merupakan potensi manusia yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan diri maupun 

masyarakat. 

d. Pengetahuan terbentuk melalui nalar dan penginderaan. 

e. Pengetahuan manusia memiliki kadar dan tingkatan yang 

berbeda sesuai dengan objek, tujuan dan metode yang 

digunakan. 

f. Pengetahuan yang paling utama adalah pengetahuan yang 

berhubungan dengan Allah, perbuatan-Nya serta makhluk-

Nya. 

g. Pengetahuan manusia pada hakikatnya adalah hasil 

penafsiran dan pengungkapan kembali segala bentuk 

permasalahan yang berkaitan dengan hokum-hukum Allah 

dan ciptaan-Nya. 

h. Pengetahuan yang hakiki adalah pengetahuan yang 

didasarkan oleh kaidah-kaidah dan nilai akhlak, karena akan 

mendatangkan ketentraman batin. Sehubungan dengan hal 

itu, maka pengetahuan yang bernilai adalah pengetahuan 
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yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia lahir 

batin sesuai dengan petunjuk Allah.
41

 

5. Dasar Pandangan terhadap Akhlak 

Pernyataan al-Qur’an bahwa Rasulullah saw, adalah sosok 

pribadi npemilik akhlak yag agung. Beliau menegaskan tugas 

utama yang diamanatkan kepada dirinya adalah untuk 

menyempurnaan akhlak manusia, membentuk suatu kehidupan 

masyarakat manusia yang warganya terdiri dari individu yang 

berakhlak mulia.  

Berangkat dari kedua pernyatan itu, maka filsafat 

pendidikan rohani memandang pembinan akhlak merupakan 

faktor penting dalam pendidikan. Keutamaan akhlak dinilai dari 

sebagai puncak dalam pendidikan rohani. Namun demikian agar 

arah sasaran pencapaian target tersebut dapat dipenuhi, maka 

perlu dirumusukan prinsip-prinsip yang menjadi dasar 

pandangan terhadap akhlak. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi dasar pandangan bahwa: 

a. Akhlak merupakan faktor yang diperoleh dan dipelajari. 

b. Akhlak lebih efektif dipelajari dan dibentuk melalui 

teladan dan pembiasaan yang baik. 

c. Akhlak dipengaruhi oleh faktor waktu, tempat, situasi 

dan kondisi masyarakat, serta adat istiadat dan cita-cita 
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atau pandangan hidup. Akhlak tidak selalu terpelihara 

kebaikan dan keburukan berpengaruh bagi yang baik. 

d. Akhlak sejalan dengan fitrah dan akal sehat manusia, 

yaitu cenderung kepada yang baik. 

e. Akhlak mempunyai tujuan akhir yang identik tujuan 

akhir ajaran islam, yaitu untuk mencapai kebahagiaan 

hidup didunia dan di akhirat. 

f. Akhlak yang mulia merupakan realisasi dari ajaran 

agama. 

g. Akhlak berintikan bertanggung jawab terhadap amanat 

Allah, sehingga dinilai berdasarkan tolok ukur yang 

disyaratkan Allah dalam ajaran Islam. 

Kelima dimensi pandangan ini, yaitu pandangan terhadap 

manusia, masyarakat, alam semesta, ilmu pengetahuan dan 

akhlak dijadikan dasar filosofis pendidikan rohani. Dasar 

filosofis yang mengacu kepada informasi wahyu ini. Selanjutnya 

dijadikan acuan dasar bagi pembentukan system pendidikan 

ruhani. Dari sudut pandang ini pula, maka para ahli didik 

cenderung mengatakan bahwa pendidikan rohani didasarkan 

pada filsafat perennialis (wahyu sebagai sumber abadi). 

3. Tujuan Pendidikan Rohani 

Tujuan pendidikan rohani dirumuskan dari nilai-nilai yang 

kerangka dasarkan termuat dalam filsafat pendidikan islam, seperti 
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halnya dasar pendidikan, maka tujuan pendidikan rohani juga identik 

dengan tujuan islam itu sendiri. Sebagaimana dikatakan M. Natsir, 

bahwa Islam itu bukan hanya agama yang membuat ajaran yang bersifat 

doktrinal. Tetapi Islam merupakan bentuk ajaran agama yang 

operasional. Maksudnya ajaran islan bisa menjadi pedoman atau 

petunjuk bagaimana manusia menjaga nilai dan martabat 

kemanusiaannya.
42

 

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka filosofi pendidikan rohani 

bertujuan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu agar 

manusia menjadi pengabdi Allah yang patuh dan setia. Sebagaimana 

Firman Allah SWT. Dalam surat adz-Dzariyat: 56 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ   (55: الذاريات ( َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembahKu.” (QS. Adz-Dzariyat: 56) 

 

Tujuan ini tidak mungkin di capai secara utuh, secara sekaligus 

perlu proses dan tahapan. Tujuan ini hanya dijadikan dasar dalam 

merumuskan tujuan pendidikan rohani, hingga secara operasional akan 

diperoleh tujuan pendidikan rohani. Dari tujuan utama ini 

diderivikasikan (dijabarkan) kepada hal-hal yang lebih operasional.  

Imam Ghazali menggaris bawahi bahwa tujuan akhir dari 

pendidikan ada dua, 1) tercapainya kesempurnaan insane yang 

bermuara pada pendekatan kepada Allah, 2) Kesempurnaan insane yang 

bermuara pada pendekatan dunia akhirat. Tujuan ini sama dan sebangun 

                                                             
42

 M. Natsir, Fiqhud Dakwah Media Dakwah, (Jakarta: Gama Media, 2000), hlm. 4. 



45 
 

dengan tujuan yang akan dicapai oleh misi kerasulan, yaitu 

membimbing manusia agar berakhlak mulia, kemudian akhlak mulia 

dimaksud, diharapkan tercermin dari sikap dan tingkah laku individu 

dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesame manusia dan 

sesame makhluk Allah serta lingkungannya. 

Dari nsudut pandang ini, maka tujuan pendidikan rohani memiliki 

karakteristik yang ada kaitannya dengan sudut pandang tertentu. Secara 

garis besar tujuan pendidikan ruhani dapat dilihat dari tujuan dimensi 

utama, yaitu: 1) dimensi hakikat penciptaan manusia, 2) dimkensi 

tauhid, 3) dimesi moral, 4) dimensi perbedaan individu, 5) dimensi 

sosial, 6) dimensi professional, 7) dimensi ruang dan waktu. 

Selanjutnya akan diuraikan ketujuh dimensi tersebut sebagai berikut:  

a. Dimensi Hakikat Penciptaan Manusia 

Dari sudut pandang ini, pendidikan ruhani bertujuan untuk 

membimbing perkembangan peserta didik secara optimal agar 

menjadi pengabdi kepada Allah yang setia. Berangkat dari tujuan 

ini, maka aktivitas pendidikan diarahkan kepada upaya 

membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan 

sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama 

Allah. Jadi, dimensi ini diarahkan pada pembentukan pribadi yang 

bersifat taat atas asas terhadap pengabdian kepada Allah. 

Oleh karena itu, indicator dari keberhasilan pencapaian  

dimaksud adalah pada sejauhmana tingkat ketaatan optimal 
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peserta didik terhadap tersebut dalam sikap dan perilaku 

kesehariannya secara konsisten, dan berlangsung sepanjang 

hidupnya. 

b. Dimensi Tauhid 

Mengacu kepada dimensi ini, maka tujuan pendidikan rohani 

diarahkan kepada upaya pembentukan sikp taqwa. Dengan 

demikian pendidikan ditujukan kepada upaya untuk membimbing 

dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar 

dapat menjadi hamba Allah yang bertaqwa. Diantara cirri yang 

bertaqwa adalah beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat, 

menafkahkan sebagian rizki anugrah Allah, beriman kepada al-

Qur’an dan kitab-kitab samawi sebelum al-Qur’an serta 

keyakinan adanya kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana Firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 3 

 الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِمَّا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقون البقرة
 )البقرة : 3(

Artinya : (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat dan menafkahkan rizki yang kami 

anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah: 3)
43

 

 

Dalam kaitanya dengan cirri orang yang bertaqwa, Toto 

tasmara memaknai dan menerjemahkan kata taqwa sebagai 

bentuk rasa tanggung jawab yang dilaksanakan dengan rasa cinta 

kasih dan menunjukkan amal prestatif dibawah semangat 
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pengharapan ridha Allah. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 

bukanlah sesuatu yang misterius atau mengawang-awang. 

Bagaikan batas langit yang terasa sangat jauh, sehingga tidak 

member motifasi yang kuat bagi kita untuk berbuat secara nyata 

karena ia kurang memberikan gambaran, inspirasi dan dorongan 

yang bersifat motivatif.  

Bagi Toto Tasmaran, taqwa merupakan indikator kecerdasan 

ruhaniyah yang terangkum dalam delapan cirri utama, yaitu 

pertama, mereka memiliki visi. Kedua, mereka merasa kehadiran 

Allah. Ketiga, mereka berdzikir dan berdo’a. keempat, mereka 

memiliki kualitas sabar. Kelima, mereka cenderung kepada 

kebaikan. Keenam, mereka memilki empati. Ketujuh, mereka 

berjiwa besar. Kedelapan, bahagia melayani.
44

 

Kepatuhan kepada Allah SWT. Dalam dimensi tauhid ini 

dinyatakan sebagai kepatuhyan yang mutlak, dengan 

menempatkan Allah sebagai szat yang tunggal. Hanya kepadanya 

tempat memohon dan meminta pertrolongan. Prinsip tersebut 

menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku 

bain secara lahir dan batin. 

c. Dimensi Moral. 

Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai sosok individu 

yang mempunyai potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak lahir, 
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pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang 

diperoleh secara fitrah. Menurut M. Quraish Shihab, potensi ini 

mengacu kepada tiga kecenderungan utama, yaitu benar, baik, 

indah. Manusia pada dasarnya cenderung untuk senang dengan 

yang benar, yang baik dan yang indah.
45

 

Dalam hubungan dimensi moral ini, maka pelaksanaan 

pendidikan ditunjukkan kepada upaya pembentukan manusia  

sebagai pribadi yang bermoral. Tujuan pendidikan dititik beratkan 

pada upaya pengenalan terhadap nilai-nilai yang baik dan 

kemudian menginternalisasikannya., serta mengaplikasikan nilai-

nilai tersebut dalam sikap dan perilaku melalui pembiasaan, 

sumber utama dari nilai-nilai dimaksudkan adalah ajaran wahyu. 

Dimensi moral dinilai berguna dalam pembentukan 

kepribadian peserta didik. Dengan pendekatan ini diharapkan  

kepribadian peserta didik akan selaras dengan fitrahnya. Melalui 

pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran moral, peserta 

didik didasarkan akan nilai-nilai asasi kemanusiaan yang 

dimilikinya, yaitu sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang 

dapat membedakan yang baik dari yang buruk, serta mampu 

mempertahankan nilai-nilai tersebut secara konsisten. 
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d. Dimensi Perbedaan Individu 

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang baik. Secara 

umum manusia memiliki sejumlah persamaan. Namun dibalik itu 

sebagai individu, manusia juga memiliki berbagai perbedaan 

antara individu yang satu dengan yang lainnya, bahkan perbedaan 

tersebut juga ditemui pada mereka yang dilahirkan secara bayi 

kembar identik. 

Sehubungan dengan kondisi itu, maka tujuan pendidikan 

diarahkan pada usaha membimbing dan mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal, dengan tidak mengabaikan adanya 

faktor perbedaan individu, serta menyesuaikan pengembangannya 

dengan kadar kemampuan dari potensi yang dimiliki masing-

masing. 

Sejalan dengan adanya perbedaan individu tersebut, maka 

selain adanya faktor kadar kemampuan yang berbeda, pada diri 

peserta didikpun terdapat nama perkembangan yang berbeda-beda 

pula. Oleh karena itu dalam kaitan dengan dimensi segala faktor 

yang menyangkut perbedaan itu perlu diperhatikan antara lain, 

tahap pengembangan, hokum-hukum perkembangan, serta nama 

perkembangan yang tidak sama pada setiap individu. Dengan 

demikian dalam memberikan pendidikan pada peserta didik, 

perlakuan terhadap setiap individu harus pula didasarkan atas 

perkembangan perbedaan ini. 
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e. Dimensi Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memilki 

dorongan untuk hidup berkelompok. Oleh karena itu, dimensi 

sosial mengacu kepada kepentingan manusia sebagai makhluk 

sosial, yang didasarkan pada pemahaman, bahwa manusia hidup 

bermasyarakat. Dalam masyarakat manusia mengenai sejumlah 

lingkungan sosial, dari bentuk satuan terkecil hingga yang paling 

kompleks, yaitu rumah tangga hingga ke lingkungan yang paling 

luas seperti Negara. 

Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat tujuan 

pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia sosial yang 

memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku. Kehidupan 

bermasyarakat merupakan kenyataan yang tak dapat dihindarkan, 

karena manusia adalah makhluk sosial sejalan dengan konsep an-

nas. Walaupun demikian kehidupan bermasyarakattidak 

seharusnya melebur kodrat individu demi kepentingan sosial 

sepenuhnya. Sebagai anggota masyarakat manusia perlu pula 

menyadari eksistensi sebagai makhluk individu. Jadi, dengan 

demikian harus ada batasan antara keduannya. 

Memang Rasulullah telah memberikan semacam criteria 

tentang kualitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu 

berupa nilai manfaat. Manusia yang terbaik adalah mereka yang 

paling banyakmemberi manfaat bagi orang banyak. Manusia 



51 
 

diciptakan dan berkembang biak, dan mampu mempertahankan 

kelanjutannya, adalah dari adanya pasangan suami istri. Dari sisi 

berkembang menjadi terbentuk kehidupan yang luas. Namun 

ditengah kehidupan tersebut bagaimanapun jati diri setiap 

individu harus tetap di pelihara. Sebagaimana dalam Firman 

Allah. 

وَن  ُغضُّ يَن يَ  نَّ الَِّذ يَن ِإ َك الَِّذ ِئ ولََٰ وِل اللَِّه ُأ َد َرُس ْن ْم ِع ُه تَ  َوا ْص َأ
َن ا َح َت ْم َوىَٰ ا ْق لت َّ ْم ِل ُه  َ وب ُل ُمْ  للَُّه قُ  َرة   ََل ِف ْغ ر   َم ْج يم   َوَأ ِظ  َع

 (3: احلجرات )
Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 

supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

mengenal. (Q.S al-Hujarat :3)
46

 

 

Pernyataan Al-Quran tersebut menggambarkan bagaimana 

seharusnya peran manusia selaku makhluk sosial dan kaitannya 

dengan keharusan mempertahankan jati diri individu, yaitu 

ketakwaan. Manusia sebagai makhluk sosial tingkat kemuliaanya 

ditentukan oleh derajat ketakwaan. Singkatnya, tujuan pendidikan 

ruhani dalam dimensi ini, adalah berupa untuk memanusiakan 

peserta didik, agar mampu berperan dalam statusnya sebagai an-

nas (makhluk sosial), abdullah (hamba Allah), dan sekaligus 

sebagai khalifah Allah. 
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f. Dimensi Professional 

Setiap manusia memiliki kadar kemampuan yang berbeda. 

Berdasarkan pengembangan kemampuan yang dimilki itu, 

manusia diharapkan dapat menguasai ketrampilan professional. 

Maksudnya dengan ketrampilan yang dimilki itu ia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketrampilan sebagai sebuah 

keahlian yang dapat di andalkan untuk digunakan dalam mencari 

nafkah hidup. 

Adanya perbedaan dalam bidang kemampuan tersebut, 

menyebabkan profesi manusia menjadi beragam. Manusia yang 

memilki bakat seni, mungkin akan memilih profesinya sebagai 

seniman. Demikian pula mereka yang memilki bakat dagang, 

bahasa, intelektual, tekhnik mungkin memilih profesi sebagai 

pedagang, ahli bahasa, ilmuan, dan teknisi, kemampuan khusus 

dalam bidang tertentu itu, pada puncaknya akan berkembvang 

menjadi kemampuan professional. 

Dalam hubungan dengan dimensi professional ini pendidikan 

ruhani juga mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya diarahkan 

kepada upaya untuk membimbing dan mengembangkan potensi 

peserta didik, sesuai dengan bakatnya masing-masing, dengan 

demikian mereka diharapkan bakatnya dapat  memiliki 

ketrampilan yang serasi dengan bakat yang dimiliki, hingga 

ketrampilan itu dapat digunakan untuk mencari nafkah sebagai 
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penopang hidupnya. Hanya saja perlu diperhatikan, bahwa 

kemampuan  professional terikat pada nilai. Kemampuan 

professional yang dimiliki harus diarahkan kepada dua nilai 

pokok, yaitu keimanan dan aktivitas yang bermanfaat (iman dan 

amal shaleh). 

g. Dimensi Ruang dan Waktu 

Selain dimensi yang dikemukakan diatas, tujuan pendidikan 

ruhani juga dapat dirumuskan atas dasar pertimbangan dimensi 

ruang dan waktu, yaitu dimana dan kapan. Dimensi ini sejalan 

dengan tataran pendidikan ruhani yang prosesnya tentang dalam 

lintasan ruang dan waktu yang cukup panjang. Dengan demikian 

garis besarnya tujuan yang terkait dalam rentang waktu dan ruang 

tersebut. 

Secara substansial ruang dan waktu kehidupan yang di 

informasikan oleh wahyu meliputi fase (alam), kehidupan 

manusia, yaitu kehidupan alam ruh, dan kehidupan alam rahim, 

kehidupan alam dunia, kehidupan alam kubur, kehidupan alam 

barzah dan kehidupan alam akhirat. Keenam ala mini mempunyai 

karakteristik kehidupan tersendiri. Namun masing-masing alam 

kehidupan ini merupakan rangkaian yang berkesinambungan. 

Sejalan dengan petunjuk al-Quran, bahwa dalam kaitan 

dengan dimensi ruang dan waktu ini, secara garis besarnya 

pendidikan ruhani diarahkan untuk dua tujuan utama, yaitu upaya 
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untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia dan kesejahteraan 

di akhirat. Sebagaimana Firman Allah: 

َرِة  ِخ ًة َوِِف اْْل َن َس ا َح َي  ْ ن ا ِِف الدُّ َن ا آِت وُل َرب ََّن ُق ْن يَ  ْم َم ُه  ْ ن َوِم
اَب النَّارِ  َذ ا َع َن ًة َوِق َن َس  (101: البقرة )َح

Artinya : Dan diantara mereka ada yang berdoa: ya tuhan kami, 

berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat 

dan periharalah kami dari siksa api neraka. (Q.S al-

Baqarah : 201).
47

 

 

Beranjak dari kerangka acuan ini, maka pendidikan rohani 

merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan 

potensi peserta didik secara optimal agar mereka mampu 

menopang keslamatan dan kesejahteraan. Sedangkan rumusan 

tujuan pendidikan ruhani secara operasional adalah sebagaimana 

diungkapkan oleh Usman Abdul Muis Ruslan sebagai berikut: 

1) Agar setiap peserta didik merasakan adannya ma’rifatullah 

(kebersamaan Allah) di manapun ia berada, dan berinteraksi 

atas dasar ma’iyah ini. 

2) Ikhlas dalam setiap tindakatan, kata-kata, dan langkah-

langkahnya hanya untuk Allah SWT. Semata, mengharap 

ridhanya, membersihkan dirinya dari berbagai tujuan selain 

Allah. 

3) Selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak 

berdzikir dalam setiap kesempatan, memelihara ibadah, 
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mengingat akhirat, memperbarui taubat, dan tawarru’ 

(menghindar) dari hal-ghal yang subhat dan haram. 

4) Selalu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah, 

dan bertawakkal kepadanya dalam segala urusan, mencintai 

dan takut hanya kepadanya. 

5) Sensitif (peka atau mudah merasa) dan selalu mengevaluasi 

diri setiap hari. 

6) Berhasyrat untuk mati syahid dijalan Allah, dengan cara 

senantiasa menyertakan niat jihad didalam hatinya, beramal 

sesuai dengan tuntunan akidah, qadha dan qadar. Dalam 

pandangan Ikhwanul Muslimin, sebagai kelompok penggerak 

islam diMesir, bahwa realisasi spiritual ini merupakan dasar 

pendidikan rohani manusia dan kebangkitan perasaannya. 

Kemampuannya dalam jiwa akan membangkitkan sifat-sifat 

sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Misalnya kasih saying, 

member yang terbaik dan berusaha menegakkan nilai-nilai 

akhlakul karimah di bumi. Oleh karena itu, setiap orang harus 

melakukan pendidikan kepribadiaanya secara ruhaniyah, agar 

dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hatinya terjaga dan 

senantiasa terhubung dengan Allah SWT. 

4. Fungsi Pendidikan Rohani 

Dengan memperhatikan tujuan pendidikan rohani di atas, dapatlah 

dirumuskan fungsi pendidikan rohani sebagai berikut: 
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a. Agar setiap individu (peserta didik) beriman kepada Allah sebagai 

pembuat syari’at, dzat yang disembah dan di taati. 

b. Agar peserta didik yakin dengan keyakinan yang shahih kepada 

yang ghaib, kepada qadha dan qadar,
48

 hari akhir dengan segala 

yang terjadi didalamnya. 

c. Berkeyakinan dengan yang shahih terhadap eksistensi manusia, 

alam, kehidupan dan nilai-nilai. 

d. Yakin bahwa pengajaran nilai, peraturan dan perundang-

undangan masyarakat harus didasarkan kepada sumber ilahiyah 

saja, yang telah disampaikan oleh Rasullulah Saw. 

e. Membebaskan diri dari segala bentuk peribadatan dan ketaatan 

dari selain Allah, dan orang-orang yang mentaatinya. 

f. Membebaskan loyalitasnya agar hanya untuk Allah, Rasul-Nya, 

dan orang-orang yang beriman. Ia harus loyal dari segala 

komunitas yang menentang Islam. 

g. Agar ia semangat mendalami akidahnya, bekerja keras untuk 

merealisasikan, dan mensosialisasikannya dengan penuh 

kesabaran, ketabahan, dan ketekunan.
49

 

5. Pengaruh Pendidikan Rohani. 

Tidak diragukan lagi bahwa pendidikan rohani dalam islam dapat 

memberikan daya bangkit dan daya kekuatan pada diri seseorang 
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maupun terhadap keluarga dan masyarakat, diantara pengaruhnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Secara Individu 

a. Membersihkan seseorang dan menjernihkan jiwanya dari sifat 

keraguan, was-was, dan rasa khawatir. 

b. Membiasakan seseorang mencintai kebaikan dan 

memprioritaskan kebenaran karena jiwanya telah bertaubat 

kepada Allah SWT. Sikap ini merupakan karakter penting yang 

akan memperkokoh kehidupan kemanusiaan secara menyeluruh 

dan mengarahkannya menuju kebaikan. 

c. Menjadikan seseorang berpegang teguh pada  metode yang telah 

dipilih Allah SWT. sebagai agama untuk seluruh manusia. Jika 

seseorang sudah berpegang teguh pada manhaj Allah, ia akan 

mendapat hikmah besar berupa kesiapan untuk mewujudkan 

kehidupan mulia bagi diri sendiri dan orang-orang 

disekelilingnya.  

d. Pendidikan rohani mendorong manusia untuk salinbg mencintai 

dan menyayangi dengan sesamanya. Ia juga memberi motifasi 

untuk saling mencintai dan berhikmat demi kepentingan umum. 

e. Pendidikan rohani ini merupakan sarana  bagi seseorang untuk 

memperoleh taufik dalam segala perilkaunya, baik perkataan 

maupun perbuatan. Karena jiwa orang  tersebut telah memiiki 
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kesiapan menerima dan melaksanakan segala perintah Allah 

sehingga ia mencintai-Nya. 

f. Pendidikan rohani ini mengajar seseorang agar tidak melakukan 

kesalahan dan tidak melanggar ketentuan Islam, baik berupa 

hokum/syara’ maupun etika. 

g. Pendidikan ini membiasakan ruhani seseorang untuk mencintai 

kebaikan dan membenci keburukan, sehingga selalu siap 

melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yaitu sebuah kewajiban 

yang telah dijelaskan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaanya 

oleh syari’at Islam.
50

 

2. Secara Kolektif (Keluarga dan Masyarakat) 

a. Membentuk keluarfga muslim dalam kerangka dasar dan 

dilandaskan yang benar sejak permulaan. 

b. Pengasuhan anak dalam lingkup keluarga secara Islami dapat 

mengantarkan pertumbuhan generasi muda dan kehidupan 

lingkungan keluarga yang baik, yaitu berdasarkan kecintaan dan 

mengutamakan kebaikan. 

c. Di saat rohani seseorang telah terdidik dengan pendidikan Islam, 

maka manfaat akan membiuas keseluruh anggota keluarga dan 

masyarakat dalam bentuk interaksi sosial yang baik menuju 

keridhaan Allah. Karena Allah telah menyeru kebaikan dalam 

setiap pergaulan. 
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d. Mewajibkan terrealisasinya hokum-hukum islam, system dan 

etika, Islam dan sega hal, meluputi sandang, pangan, papan, 

perabot rumah tangga, penghuni tamu, tetangga dan semua yang 

berkaitan dengan tata cara serta etika dalam keluarga. 

e. Pendidikan mendorong seluruh keluarga untuk bertetangga 

dengan sebagaimana di wasiatkan oleh Rasulullah Saw.  

f. Pendidikan rohani dalam Islam member andil yang besar dalam 

menyeru  keluarga dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai 

proyek yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, desa atau 

kota, seperti memelihara sarana-sarana umum, menjaga 

lingkungan dari polusi dan lain-lain. 

g. Selain pengaruh sosial, pendidikan rohani dalam islam juga 

mempunyai pengaruh ekonomi terhadap individu dalam 

masyarakat, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

dalam nilai-nilai berikut: 

1) Cinta kesederhanaan dalam berbelanja, makan, pakaian, 

tempat tinggal. 

2) Suka menabung untuk mengantisipasi kebutuhan yang tak 

terduga 

3) Menghindari pemborosan. 

4) Mewujudkan sifat saling membantu antar beberapa keluarga 

atau individu.
51

 

                                                             
51

 Ibid.,203-206. 


