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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

 Agar masalah ini dapat dipahami dan menghindarkan dari 

kesalahpahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoritis atau disebut 

juga dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoritis, agar penelitian ini 

dapat terarah dan tepat sasaran.  

1. Pemahaman Materi Akidah Akhlak tentang Tasawuf dalam Islam 

 Dalam taksonomi tujuan pendidikan yang dikembangkan oleh 

Bloom (1956) pemenuhan tujuan pembelajaran dibagi menjadi tiga ranah, 

yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

a. Ranah Kognitif 

 Ranah kognitif menekankan pada tujuan intelektual, seperti 

pengetahan, pemahaman, dan keterampilanberpikir.Tujuan pendidikan 

untuk ranah kognitif menurut Bloom dibagi menjadi enam tingkatan 

secara berurutan. Belajar pada tingkat yang lebih tinggi tergantung 

pada capaian keterampilan dan kemampuan dari level yang 

sebelumnya.
22

 Tingkatan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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1) Pengetahuan (knowladge) 

  Pengetahuan didefinisikan sebagai suatu ingatan terhadap 

materi yang telah dipelajari, termasuk didalamnya kemampuan 

menghafal, meniru, mengungkap kembali dan lain sebagainya. 

2) Pemahaman (comprehension) 

  Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampan untuk 

menangkap bahan ajar. Hal itu dapat diperlihatkan dengan cara 

menginterpretasikan dan menyatakan dalam bentuk lain atau 

menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk lain. 

3) Penerapan (aplication) 

  Penerapan yang dimaksud adalah menunjuk pada 

kemampuan menggunakan bahan bahan ajar yang telah dipelajari 

pada situasi yang baru dan kongkret. Hal ini seperti penerapan 

aturan, metode, konsep, hukum dan teori-teori.
23

 

4) Analisis (analysis) 

  Yang dimaksd dengan analisis adalah menganalisis saat 

masalah yang kompleks dengan membaginya ke dalam beberapa 

bagian kecil untuk ditelaah satu persatu.  Analisis membentuk 

kemampuan untuk memilah-milah suatu bahan pada bagian 

komponennya sehingga struktur bahan tersebut dapat dipahami. 
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5) Sintesis (synthesis) 

  Sintesis merupakan menunjuk kemampan untuk 

menghimpun atau menyatukan bagian-bagian untuk membentuk 

pola. Termasuk dalam hal ini bentuk atau pola komunikasi yang 

unik, rancangan operasional, atau skema yang mengklasifikasikan 

informasi. 

6) Evaluasi  (evaluation) 

  Evaluasi merupakan kemampuan untuk memutuskan nilai 

suatu materi untuk suatu nilai yang telah ditentukan. Putusan 

tersebut harus didasari kriteria yang pasti.
24

 

b. Ranah Afektif 

 Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah ini dibagi 

menjadi lima bagian yaitu:  penerimaan, partisipasi, penentuan sikap, 

organisasi, pembentukan pola. 

c. Ranah Psikomotorik  

 Ranah psikomotorik yang menujukkan pada gerakan-gerakan 

jasmani atau yang dimunculkan oleh hasil fungsi kinerja manusia. 

Secara berurutan dibagi kepada tujuh tingkatan yaitu: persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, 

gerakan pola dan kreativitas
25

 

 Penelitian ini termasuk ke dalam ranah kognitif dan ranah ini 

terdiri dari 6 tingkatan yaitu: pengetauhan, pemahaman, penerapan, 

                                                             
24
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analisis, sintesis, dan evaluasi. Maka penulis meneliti pada tingkatan 

kedua yaitu pemahaman. 

 Pemahaman didefinisikan proses berpikir dan belajar. Dikatakan 

demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan 

belajar dan berfikir. Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara 

memahami.
26

 Dalam pengertian lain pemahaman  (comprehension) adalah 

kemampuan untuk menangkap arti materi pelajaran yang dapat berupa 

kata, angka, menjelaskan sebab akibat.
27

 

 Menurut Fatimah Depi Susanty dalam bukunya Instrumen 

Evaluasi Berbasis Kurikulum 2013, pemahaman (Comprehension) adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu 

diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu 

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci 

tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman 

merupakan tingkat kemampuan berfikir setingkat lebih tinggi dari hafalan 

dan ingatan. Jadi dapat disimpulkan pemahaman adalah mengetahui, 

memahami serta menguasai sesuatu dengan pikiran. Kemampuan 

memahami dalam belajar dapat ditunjukkan melalui: 

1) Mengungkapkan gagasan dan ungkapan dengan gagasan sendiri. 

2) Membedakan dan membandingkan menginterpretasikan data, 

mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri. 

3) Menjelaskan gagasan pokok.  

                                                             
26

W.J.S  Porwadarminta , Loc.cit. 
27

Mas’ud Zein dan Darto, Loc.cit. 
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4) Menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri.
28

 

5) Mengungkapkapkan tema yang sama ata yang pernah dipelajari. 

6) Menghubungkan hubungan antara unsur dari sat pesan sat karangan. 

7) Mencontohkan tema yang sudah dipelajari. 

8) Mengkategorikan, mencirikan, merincikan, mengasosiasikan, memban

dingkan, menghitung, mengkontrasikan, menguraikan, menerangkan, 

mengemukakan, mempolakkan, menyimpulkan, merangkumkan, dan 

menjabarkan tema yang sudah dipelajari.
29

 

 Dalam materi Akidah Akhlak tentang tasawuf terdapat indikator-

indikator dan tujuan pembelajaranyang mesti dicapai siswa, diantaranya 

adalah siswa mampu: 

1) Menjelaskan pengertian tasawuf dalam Islam 

2) Menjelaskan fungsi tasawuf dalam Islam 

3) Menjelaskan sejarah tasawuf dalam Islam 

4) Menyebutkan maqamat dalam Tasawuf. 

5) Menjelaskan tasawuf dalam kehidupan modern.
30

 

 

 Ulama berbeda pendapat darimana asal usul tasawuf. Ada yang 

mengatakan dari kata ShÙf (bulu domba), shaff (barisan), shafā’  (jernih), 
31

 

dan shaffah (serambi masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat 

Rasulullah SAW. Pemikiran masing-masing dilatarbelakangi oleh 

fenomena yang ada pada diri sufi. Secara etimologi, pengertian tasawuf 

dapat dimaknai menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:  

                                                             
28

Fatimah Depi Susanty, Loc.cit. 
29

Nana Sudjana, Penilaian hasil proses belajar mengajar, (Bandng: Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 25 
30

Rencana Proses Pembelajaran  Kelas XI, Mata pelajaran Akidah Akhlak 
31

Samsul Munir Amin, Op.cit,  h. 3 
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1) Tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan dengan ahl 

as-shaffah yang berarti sekolompok orang dimasa Rasulullah yang 

banyak berdiri di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan 

hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang 

yang ikut pindah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah  

kehilangan harta, benda, dan dalam keadaan miskin. 

2) Tasawuf berasal dari kata shaffyang artinya sucimaksudnyamereka itu 

mensucikan dirinya di hadapan Tuhan melalui latihan yang berat dan 

lama. 

3) Tasawuf berasal dari kata shaff,  makna kata ini dinisbahkan kepada 

orang-orang yang ketika shalat selalu berada di shaf bagian depan. 

4) Ada yang menisbahkan tasawuf berasal dari bahasa Yunani shopos 

istilah ini disamakan maknanya dengan kata hikmah yang berarti 

kebijaksanaan.  

5) Tasawuf berasal dari kata ShÙf artinya adalah kain yang terbuat dari 

bahan wol. Namun kain yang dIpakai adalah wol kasar bukan wol 

halus, memakai kain wol kasar pada waktu itu adalah simbol 

kesederhanaan. Para penganut tasawuf ini hidupnya sederhana tetapi 

berhati mulia, menjauhi pakaian sutra dan memakai wol kasar.
32

 

 

 Sedangkan secara terminologi tasawuf menurut  J.S Trimingham 

dalam buku Materi Pendidikan Agama Islam karangan Sepiana dan 

Karman, tasawuf (mistisisme) adalah suatu cara khusus untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menggunakan intuisi dan 

kemampuan spritual dengan tetap memperhatikan petujuk yang digariskan 

dalam agama.  

 Sedangkan Harun Nasution dalam buku Materi Pendidikan 

Agama Islam karangan Sepiana dan Karman, mendefenisikan tasawuf 

sebagai Ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam 

dapat sedekat mungkin dekat dengan Allah agar mendapatkan hubungan 

                                                             
32

Ibid , hlm. 4 
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langsung dan disadari dengan Tuhan bahwa seseorang betul-betul berada 

dihadirat Tuhan.
33

 

Dasar-dasar Tasawuf ini bisa dilihat dari al-Quran sebagai berikut: 

                       

                     

                         

                           

 

Artinya:  wahai orang-orang yang beriman beratubatlah kepada Allah 

dengan taubat yang semurni-murninya mudah-mudahan Tuhan kamu akan 

menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-

surga Nya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah 

tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama denganNya 

sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan di sebelah kanan mereka, 

sambil mereka berkata “ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya 

kami dan ampunilah kami, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu”. 

(Q.S At-Tahrim/66: 8)
34

 

 

 Tasawuf sering disamakan dengan my stisme namun para pakar 

sepakat bahwa tasawuf/sufisme adalah khusus hanya bagi Islam. Ilmu 

Tasawuf hanya membahas tingkah laku yang bersifat amalan terpuji 

maupun tercela, supaya hatinya menjadi benar dan lurus dalam menuju 

Allah. Sehingga ia dekat dengan hadirat-Nya.  Dengan demikian tasawuf 

adalah sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, 

hidup sederhana, sikap demikian adalah akhlak mulia.
35

 

                                                             
33

Sepiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 218 
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Kementrian agama RI, Mushaf AL-Quran Dan Terjemah, (Bandung: CV. Insan 

Kamil,2007), h. 508 
35
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   Tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat 

diketehaui kebaikan dan keburukan jiwa, cara 

membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya 

dengan sifat-sifat terpuji, atau ilmu untuk memperbaiki hati 

sehingga tasawuf dapat diartikan bersihnya hati dan 

tertujunya hati hanya kepada Allah. Tasawuf identik dengan 

pendekatan diri kepada Allah. Zikir merupakan salah satu 

cara pendekatan diri kepada Allah.
36

 

 Menurut M. Amin Abdullah, dalam buku Aktualsasi Psikologi 

Islam karangan Baharuddin, ada dua pola pengamalan tasawuf di 

Indonesia, yaitu: 1) pola tasawuf yang berorientasi pada kepuasan 

subjektif, yaitu seperti yang diamalkan di kalangan tarekat-tarekat rata-

rata, namun bukan berarti seluruhnya, dan 2) pola tasawuf yang 

berorientasi pada amal sosial.
37

  

1) Ciri-ciri tasawuf 

Menurut Abu al-Wafa’ Al-Gharimi(pendiri tasawuf) dalam 

buku Akhlak Tasawuf karangan Ahmad Bangun Nasution dan Rayani 

Hanumsecara umum tasawuf memiliki lima ciri umum: 

a) Peningkatan moral 

b) Pemenuhan fana’ (sirna) dalam realitas mutlak 

c) Pengetahuan intuitif langsung 

d) Timbulnya rasa kebahagiaan pada seorang sufi sebagai karunia 

dari Allah karena tercapainya maqamat (maqam-maqam atau 

beberapa tingkatan 

e) Penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya 

mengandung pengertian harfiyah dan tersirat.
38

 

 

2) Sejarah Perkembangan Tasawuf 

a) Fase abad 1 dan 2 H 

                                                             
36

Samsul Munir Amin, Op.cit., h. 3 
37

Baharuddin, Aktualisasi Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), h. 226 
38

Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum, Akhlak Tsawuf,(Jakarta; Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 13 
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Pada fase ini belum dikatakan sepenuhnya fase tasawuf, 

tetapi lebih tepat sebagai fase kezuhudan. Tasawuf pada fase ini 

lebih bersifat amaliah daripada pemikiran.  

Bentuk amaliah itu seperti memperbanyak ibadah, 

menyedikitkan makan dan minum menyedikitkan tidur dan lain 

sebagainya. Dalam fase ini Nabi Muhammadad SAW sebagai 

contoh. Pada masa ini terdapat kehidupan spritual yang menonjol 

yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Nabi SAW yang disebut 

Ahlu suffah, mereka adalah: Abu Zar Al-Ghifari, Mu’adz bin 

Jabal, Abdulla bin masu’d, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar, 

Khuzaifah bin Al-Yaman, Anas bin Malik, Bilal bin Rabbah, Amr 

bin Yasir, Suhaib Al-Rummi, Ummu Maktum, dan Khibab al- 

Arut.
39

 

b) Fase abad ke 3 dan 4 H 

Abad ini disebut sebagai fase tasawuf, pada permulaan 

abad ke 3 mendapat sebutan Sufi, dikarenakan bahwa tujuan 

utama mereka beribadah, tidak semata-mata ingin disanjung 

makhluk, tetapi untuk merasakan hubungan langsung dengan 

Allah SWT yang didasarkan dengan Cinta. 

Pada fase ini muncul istilah fana’, Ittihad, dan hulul.  

Diantara tokoh pada fase ini adalah Abu Yazid al-Bustami dengan 
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konsep ittihadnya, Abu Al-Mughits Al-Husain, Al-Hallaj dengan 

ajaran hululnya. 

c) Fase abad 5 H 

Fase ini disebut fase konsolidasi, yakni memperkuat 

tasawuf dengan dasar Al-Quran dan Hadits Nabi, atau yang sering 

disebut tasawuf Sunni, Tokoh sufi pada masa ini adalah Abu 

Hamid Al-Gazali.  

d) Fase abad 5 H 

Fase ini ditandai dengan lahirnya tasawuf falsafi, yaitu 

tasawuf yang memadukan antara rasa (dzauq)  dan akal (rasio). 

Tasawuf bercampur dengan filsafat terutama filsafat Yunani. 

Pengalaman-pengamlaman sebagai persatuan Tuhan dan Hamba 

diteoresasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahdatul 

lilwujud.Tokoh sufi pada fase ini adalah Ibnu Arabi, Salahuddin 

Al Ayyubi, As-Syuhrawardi, dan Ibnu Sabi’n.
40

 

3) Maqamat dalam Tasawuf 

Secara bahasa maqamat berasal dari kata maqam yang berarti 

posisi, kedudukan, station. Sementara menurut istilah maqam adalah 

posisi yang menggambarkan atau posisi manusia di mata Allah. Istilah 

ini digunakan untuk arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh 

oleh seorang sufi untuk berada dekat deengan Allah SWT. Dalam 

bahasa Inggris maqam dikenal dengan istilah stages yang berarti 
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tangga menurut Abu Nasr As-Sarraj maqamat dalam Tasawuf secara 

berurutan berarti sebagai berikut: 

a) Taubat, secara bahasa artinya kembali, sementara taubat yang 

dimaksud oleh kalangan sufi adalah memohon ampun atas segala 

dosa dan kesalahan, disertai dengan janji yang sungguh dan tidak 

akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian diikuti 

melakukan amal kebajikan. 

b) Wara’ berari shaleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau 

menjauhi hal-hal yang tidak baik. Dalam pengertian sufi wara’ 

adalah meninggalkan segala yang ada di dalamanya terdapat 

keragu-raguan antara yang halal dan yang haram (syubhat). 

c) Zuhud  berarti tidak ingin sesuatu yang bersifat keduniaan orang-

orang yang zuhud lebih mengutamakan kebahagiaan dunia akhirat 

yang kekal dan abadi daripada kehidupan dunia yang fana.  

d) Fakir biasa diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh, atau orang 

miskin. Sementara dalam pandangan sufi fakir adalah tidak 

meminta daripada yang hak kita, tidak meminta rezeki kecuali 

hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan jiwanya lebih 

tertambat pada Allah SWT.
41

 

e) Sabar berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan 

dengan kehendak Allah SWT tenang ketika mendapat cobaan dan 

menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya dalam kefakiran 

secara ekonomi. Di kalangan para sufi, sabar terdiri atas sabar 

dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi 

larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima segala cobaan-

cobaan  yang ditimpaNya kepada diri kita. 

f) Tawakkal secara bahasa tawakkal berarti menyerahka diri, 

sedangkan meenurut istilah menyerahkan diri pada qada dan 

keputusan Allah SWT, selamanya dalam keadaan tentram. 

g) Ridho berarti rela, suka, tenang, mengeluarkan perasaan benci, dari 

hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya senang dan gembira 

meski medapatkan cobaan.
42

 

 

4) Tasawuf dalam kehidupan Modern 

 Masyarakat modern merupakan suatu himpunan manusia yang 

hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu 

yang bersifat mutakhir. Elizabeth mengemukakan ada tiga tipe dalam 
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masyarakat kita yaitu yang pertama, masyarakat yang terbelakang dan 

nilai-nilai sakral, kedua, masyarakat praindstri yang sedang 

berkembang, ketiga, masyarakat industri yang sekuler. 

Tipe masyarakat ketiga inilah yang dikatakan masyarakat 

modern yang menurut Deliar Noer dalam buku Ayo Mengkaji Akidah 

dan Akhlak karanganUsman dan Ida Inayahwati, memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (a) bersifat rasional,yaitu lebih mengutamakan akal 

pikiran daripada emosi, (b) berpikir unrtuk masa depan yang lebih 

jauh, tidak hanya memiliki masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu 

dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh, (c) menghargai waktu, 

yaitu selalu melihat waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, (d) 

bersifat terbuka yaitu mau menerima saran, masukan, baik berupa 

kritik, gagasan, dan perbaikan darimanapun datangnya. (e) berpikir 

objektif, yakni melihat dari segala sudut dari sudut fungsi dan 

kegunaannya bagi masyarakat.
43

 

a) Problematika masyarakat modern 

1. Disintegrasi ilmu pengetahuan 

2. Kepribadian yang terpecah (split personality) 

3. Penyalahgunaan IPTEK    

4. Pendangkalan Iman 

5. Pola hubungan materialistik 

6. Menghalalkan segala cara 
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7. Stres dan frustasi serta kehilangan harga diri dan masa depan. 

b) Fungsi dan peran tasawuf dalam masyarakat modern 

Para futurologi memperkirakan beberapa kemungkinan corak 

agama yang akan menjadi mental di masyarakat mendatang: 

1. Kecendrungan Islam akan semakin kuat.  

2. Kecendrungan bahwa Islam akan berfungsi sebagai ajaran 

etika akibat proses modernisasi dan sekularisasi yang secara 

perlahan-lahan hanya memberikan peluang yang sangat kecil 

bagi penghayatan keagamaaan. 

3. Kecendrungan bahwa Islam dihayati dan diamalkan sebagai 

suatu yang spritual sebagai reaksi terhadap perubahan 

masyarakat yang sangat cepat akibat kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi.
44

 

 

  Perlu diingat bahwa tasawuf tidak bisa dipisahkan dari 

kerangka pengamalan agama dan karena itu harus berorientasi pada 

al-Quran dan hadits. Inilah yang disebut Hamka sebagai tasawuf 

modern, yaitu tasawuf yang membawa kemajuan, bersemangat 

tauhid dan jauh dari kemusyrikan, bid’ah dan khurafat. Oleh karena 

itu gambaran dari seorang sufi yang sejati ialah Nabi kita 

Muhammad SAW. Spritualisme dalam generasi Islam 

dikembangkan bukan untuk spritualisme parsial tetapi untuk 

mendorong gerak sejarah ke depan dan pada saat yang sama 

membuat hidup jadi seimbang. 

  Namun demikian dalam kehidupan riil mungkin saja terjadi 

bahwa salah satu aspek ajaran Islam ditekankan terbelakang. Islam 

harus digambarkan sebagai ajaran yang mendorong kemajuan, bagi 
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masyarakat-indrustrial, Islam harus ditekankan sebagai ajaran 

spritual dan moral. Strategi ini sebenarnya ditunjuk untuk 

menyeimbangkan gerak dan irama pembangunan. Dengan cara ini 

maka akan terbangun kehidupan yang seimbang antara lahir dan 

batin, duniawi dan ukhrawi,serta individu dan masyarakat. 

Keseimbangan ini harus menjadi ruh bagi peradaban manusia 

dalam kehidupan modern saat ini.
45

 

2. Pengertian Motivasi Spiritual 

a. Pengertian motivasi 

Dalam Kamus bahasa Inggris motivasi kata dasarnya adalah 

motif dan motion yang artinya gerakan atau sesuatu yang 

bergerak.
46

Menurut Kunjtoro motivasi merupakan fenomena kejiwaan 

yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan atau yang dituntut oleh lingkungannnya. 

Motivasi dapat bersumber dari fungsi kognitif dan afektif.  

Motif kognitif lebih menekankan pada kebutuhan 

manusia akan informasi dan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motif ini mendorong manusia untuk belajar dan ingin 

mengetahui. Motif afektif lebih menekankan aspek perasaan 

dan kebutuhan individu untuk mencapai tingkat emosional 

tertentu. Motif ini akan mendorong manusia untuk mencari 

kesenangan dan kepuasan baik fisik, psikis dan sosial dalam 

kehidupannya dan individu akan menghayatinya secara 

subjektif. 
47
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M Utsman Najati dalam buku Psikologi sebagai suatu 

pengantar karangan Abdurrahman mendefenisikan motivasi adalah 

kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk 

hidup dan menimbulkan tingkah laku serta menggerakannya menuju 

tujuan tertentu. Motivasi memiliki tiga komponen pokok, yaitu: 

1) Menggerakkan, dalam hal ini motivasi menimbulkan kekuatan pada 

individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara 

tertentu. Contohnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon 

efektif, dan kecendrungan mendapat kesenangan. 

2) Mengarahkan, artinya motivasi mengarahkan tingkah laku dengan 

demikian ia menyediakan orientasi tujuan. Tingkah laku individu 

diarahkan terhadap sesuatu. 

3) Menopang, berarti motivasi digunakan untuk menjaga dan 

menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan 

intensitas, dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan 

individu.
48

 

 

Motivasi dapat mempengaruhi prilaku internal dan eksternal. 

Diantara bidang-bidang yang terpengaruh oleh motivasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Belajar dan pelaksanaannya.  

2) Daya motorik dan daya indrawi. 

3) Daya memori dan lupa. 

4) Perilaku sosial dan keutuhan perilaku.
49

 

 

 Dalam defenisi lain Mc. Donald memberikan sebuah pengertian 

tentang motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri/pribadi 

yang ditandai oeh dorongan efektif, dan reaksi-reaksi dalam mecapai 

tujuan. Defenisi berada dalam 3 acuan yaitu: motivasi dimulai dengan 

suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang, motivasi itu ditandai 
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dengan dorongan afektif, dan motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi 

dalam mencapai tujuan. 
50

 

b. Macam-macam motivasi 

1) Motivasi naluariah 

“Motivasi naluriah adalah motivasi yang muncul dari suatu 

kekurangan atau ketidakseimbangan fisiologis. Hal ini 

disertai dengan kekhawatiran diri sehingga dapat 

menggerakkan semua daya dalam diri untuk menutupi 

kekurangan tersebut  dan menghilangkan kekhawatiran 

yang timbul dengan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk 

pemuasannya.”
51

 

 

Contoh-contoh motif naluriah (motivasi menjaga 

kelangsungan hidup) adalah sebagai berikut: 

a) Motif lapar dan haus 

b) Motif sekresi 

c) Motif tidur dan istirahat 

d) Motif bernapas dan menjaga keturunan.
52

 

2) Motif kognitif 

Motivasi kognitif didefenisikan motivasi yang bisa 

dipelajari, ia adalah motivasi spritual, psikis, dan sosial. Yang 

dimaksud dengan bisa dipelajari adalah belajar yang diserta dengan 

kesadaran, atas dasar daya akal dan daya konasi.
53

 

Tujuan dari motivasi kognitif adalah untuk menjaga diri 

dan mengembangkan kemampuannnya. Maka terealisasilah dengan 

keseimbangan kejiwaan, berlawanan dengan keseimbangan fisik 
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dan metabolisme tubuh yang terealisasi bila manusia mampu 

memenuhi kebutuhan atau motif naluriah instingnya.
54

Yang 

termasuk kedalam  motivasi kognitif adalah motif psikis, sosial, 

dan motif spritual.
55

 

c. Pengertian spritual 

Menurut kamus Webster  kata sprit berasal dari kata benda 

bahasa Latin “spritus”yang berarti nafas dan kata kerja spirite yang 

berarti untuk bernafas. Melihat asal katanya untuk hidup adalah untuk 

bernafas dan memiliki nafas adalah memiliki spirit menjadi spirtual 

berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian 

atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material.     

Spritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam 

mencapai tujuan dan makna hidup spritualitas merupakan esensial dari 

kesehatan dan kesejahteraan seseorang 
56

 

Spritual adalah dasar bagi timbuhnya harga diri, nilai-nilai 

moral, dan rasa memiliki. Spritual memberi arah dan arti pada 

kehidupan. Spritualitas adalah kepercayaan akan adanya perbuatan 

nonfisik yang lebih besar dibandingkan kekuatan diri kita. Spritualitas 

adalah suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung dengan 

Tuhan. 
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Spritual dalam pengertian luas merupakan hal yang 

berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spritual memiliki kebenaran 

abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Sesuatu yang 

bersifat spritual sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat 

duniawi dan sementara atau tidak abadi. Spritual dapat merupakan 

ekspresi dari kehidupan yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih 

kompleks, atau terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang dan 

lebih dari hal yang bersifat indrawi. Salah satu aspek spritual adalah 

memiliki arah tujuan yang secara terus-menerus meningkatkan 

kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai 

hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta, dan 

menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat indra 

perasaan dan pikiran. 
57

 

Pihak lain mengatakan bahwa aspek spritual memiliki dua 

proses, yaitu: 1)Proses ke atas yang merupakantumbuhnya kekuatan 

internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan, 2)Proses 

ke bawah yang ditandai dengan peningkatan realitas fisik seseorang 

akibat perubahan internal.  

Konotasi lain perubahan akan timbul pada diri seseorang 

dengan meningkatkan kesadaran diri bahwa nilai-nilai ketuhanan di 

dalam akan termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan 
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diri.
58

 Jadi yang dimaksud dengan spritual adalah ekspresi dari 

kehidupan yang dipersepsikan lebih tinggi dan kompleks yang 

termanifestasikan melalui pengalaman dan kemajuan diri. 

d.  Motivasi Spritual 

Motivasi spritual didefinisika sebagai dorongan-dorongan yang 

memotivasi tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan 

rohani.
59

 Sedangkan menurut Hamidi dan Azd-Zakie dalam bukunya 

Psikologi Kenabian motivasi spritual adalah dorongan fitrah manusia 

untuk memenuhi kebutuhan ruhaniah.
60

 

Selanjutnya Anshari menjelaskan bahwa motivasi spritual 

seorang muslim terbagi menjadi tiga: motivasi akidah, motivasi 

ibadah, dan motivasi mu’amalat. Motivasi akidah adalah keyakinan 

hidup yaitu pengikraran yang bertolak dari hati, jadi motivasi akidah 

dapat ditafsirkan sebagai motivasi dari dalam yang muncul akibat 

kekuatan akidah tersebut. Ibadah merupakan tata aturan Ilahi yang 

mengatur hubungan ritual langsung antara hamba Allah dengan 

Tuhannya yang tata caranya ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah 

Rasul. Muamalat merupakan tata aturan Ilahi yang mengatur manusia 

dengan sesama manusia, manusia dengan benda atau materi.  

Konsep-konsep Islam tentang motivasi didapat melalui uraian 

akan kebutuhan tertinggi manusia di akhirat dan juga melalui janji-

janji Allah SWT. Yang tertulis dala al-Quran sebagaimana yang 
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diungkapkan Sukanto dalam buku Psikologi Kenabiankarangan 

Hamidi Bakram Adz-zakiebahwa tata nilai yang tertinggi  dalam 

ruang motivasi ada pada ibadah. Karena dasar psikologi Islam  adalah 

spritual, dalam membentuk motivasi Islami pun harus berdiri di garis 

spritual kalau psikologi Barat menekankan pada garis fisik bilogis dan 

kognitif,  dalam psikologi Islam menekankan pada kebutuhan jiwa dan 

roh juga dilakukan. Berikut adalah kebutuhan jiwa dan roh manusia: 

1) Petunjuk (hidayah) 

2) Islam (beragama/memeluk Islam) 

3) Cinta (hubb) 

4) Kerajaan /mulk 

5) Surga (jannah) 

6) Pertolongan(Nhasr) 

7) Persatuan (Ummatun wahidah) 

8) Kebahagiaan (al-falah) 

9) Kemenangan(al-fauz) 

10) Berjumpa dengan Allah (Liqa Allah).
61

 

 

 Motivasi spritual dimanifestasikan oleh intensitas mengingat 

Allah (dzikir) dorongan hati, atau kebutuhan, derajat keyakinan dalam 

doa dan kesungguhan usaha untuk meneladani sifat-sifat indah-Nya 

Allah.
62

 

 Motif-motif ini juga tampak dengan berbagai gambran seperti 

kecendrungan manusia melakukan ibadah seperti mencium hajar 

aswat, thawaf, mencukur sebagian rambut, menyembelih hewan 
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kurban, ruku’, sujud, membasuh sebagian anggota tubuh, salam dan 

banyak lainnya.
63

 

3. Pengaruh Pemahaman Materi Akidah Akhlak tentang Tasawuf 

terhadap Motivasi Spritual Siswa   

Bila dikattakan kehidupan manusia dapat dikatakan bahwa terdapat  

kecenderungan manusia untuk kembali mencari nilai Ilahiyat merupakan 

bukti bahwa manusia itu adalah makhluk rohani selain sebagai makhluk 

jasmani. Sebagai makhluk jasmani manusia membutuhkan hal-hal yang 

bersifat materi, namun sebagai makhluk rohani ia membutuhkan hal-hal 

yang bersifat inmateri atau rohani. Maka pada dasarnya manusia itu 

cendrung untuk bertasawuf. Dengan kata lain bertasawuf merupakan suatu 

fitrah manusia. Dengan adanya unsur rohani pada manusia inilah 

dikatakan urgensinya mempelajari ilmu tasawuf. Dari urgensi mempelajari 

ilmu tasawuf maka seseorang jika sudah memahami ilmu tasawuf maka 

dapat memenuhi kebuthan rohaninya, dengan melaksanakan amalan-

amalan dan menerapkan nilai-nilai yang ada pada tasawuf. 

Oleh karena kecendrungan manusia itu selalu ingin berbuat baik 

sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyat, maka segala perbuatan yang 

menyimpang dari padanya merupakan penyimpangan dan merupakan 

melawan fitrahnya. Pada dasarnya tujuan akhir manusia adalah mengikat 

rohaninya dengan Allah SWT sebagai hubungan yang selamanya benar.
64

 

                                                             
63

Muhammad Izzuddin Taufik, Op.cit., h. 691 
64

Ahmad Bangun Nasution dan Rayani Hanum, Op.cit, h. 11 



33 

 

Agama dalam kehidupan berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang 

memuat norma-norma tertentu yang menjadi kerangka dasar dalam 

bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya.
65

Adapun pengaruh agama dalam kehidupan yaitu sebagai 

pemberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan 

rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk 

berbuat. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong orang 

untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan 

latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta 

ketaatan. Keterkaitan inilah yang akan memberi pengaruh kepada diri 

seseorang untuk berbuat sesuatu.
66

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa agama bisa mempengaruhi motivasi spritual 

manusia melalu perilaku yang ditunyunkkannnya..  

Sejatinya seseorang yang sudah memahami suatu ilmu maka akan 

mudah dalam mengamalkannya. Pemahaman seseorang didapatkan 

melalui ilmu yang dipelajarinya. Dan ilmu tersebut merupakan dasar dari 

segala tindakan seseorang. Jika seseorang berilmu maka setiap perbuatan 

diiringi dengan ilmu yang dipelajarinya. Sama halnya jika siswa yang 

telah diberikan ilmu maka, perbuatannya sesuai dengan ilmu yang dia 

dapatkan. Munurut Bukhari Umar seseorang yang berilmu bukanlah 

sekedar tahu  tampa amal, melainkan mengmalkannya.
67
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Di dalam silabus Akidah Akhlak kelas XI Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah dinyatakan bahwa setelah siswa memahami materri 

tasawuf dalam Islam, siswa dituntut untuk membiasakan penerapan nilai-

nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari.
68

 

B. Penelitian Relevan 

 Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu yang 

dipandang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis saat ini. 

Pentingnya memuat penelitian yang relevan yakni untuk menghindari 

terjadinya pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama. Penelitian 

yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Muhammad Fajar Sodik Setyana, dengan judul hubungan pemahaman 

materi Akidah Akhlak terhadap prilaku keberagamaan siswa DI 

Madrasah Aliyah Futhuhiyyah 1 Mranggen Demak tahun pelajaran 

2015/2016. Dengan hasil penelitian ada pengaruh  pemahaman materi 

Akidah Akhlak terhadap prilaku keberagamaan siswa di Madrasah 

Aliyah Futhuhiyyah 1 Mranggen Demak tahun pelajaran 2015/2016 

pada signifikansi 5%.
69

 

2. Nindi Aidayanti, dengan judul pengaruh motivasi spritual terhadap 

kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan yatim dan fakir miskin 

Hikmatul Hayat Sumbergempol Tulungagung tahun 2016, dengan 

                                                             
68

Dokument Silabus Akidah Akhlak Kelas XIMadrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru 
69

Muhammad Fajar Sodik Setyana  2016, Hubungan Pemahaman Materi Akidah Akhlak 

terhadap Prilaku Keberagamaan siswa DI Madrasah Aliyah Futhuhiyyah 1 Mranggen Demak 

tahun pelajaran 2015/2016.Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, UIN Wali Songo, Semarang. 



35 

 

hasil penelitian motivasi spritual berpengaruh namun pengaruhnya 

rendah yaitu 14,3% dan 85,7% kebermaknaaan hidup remaja 

dipengaruhi oleh model dan faktor lain.
70

 

Dari kedua penelitian di atas terdapat perbedaan dengan peneletian 

yang penulis lakukan yaitu pada waktu, tempat dan objek penelitian. 

Sedamgkan keterkaitan pada penelitian diatas adalah pemahaman 

materi Akidah Akhlak dan motivasi spritual. Dengan judul penulis 

“Pengaruh Pemahaman Mateeri Akidah Akhlak tentang Tasawuf 

dalam Islam terhadap Motivasi Spritual Siswa di Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Pekanbaru Tahun Ajaran 2017/2018..\ 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai 

acuan penelitian, bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang 

dari konsep teoritis. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel 

bebas/independen (X) dan variabel terikat/dependent (Y) .  

1. Variabel X, Pemahaman materi Akidah Akhlak tentang Tasawuf dalam 

Islam. 

Dalam materi Akidah Akhlak tentang tasawuf terdapat indikator-

indikator dan tujuan pembelajaran  yang mesti dicapai siswa, diantaranya 

adalah : 
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a. Siswa mampu menjelaskan pengertian tasawuf secara etimologi 

b. Siswa mampu mengungkapkan asal  kata tasawuf  

c. Siswa mampu menjelaskan pengertian tasawuf secara terminologi 

d. Siswa mampumengungkapkan sumber ajaran tasawuf dalam Islam 

e. Siswa mampu menjelaskan dalil tasawuf dalam Al-Quran 

f. Siswa mamp menjabarkan asal usul ajaran tasawuf dalam Islam  

g. Siswa mampu mengungkapkan sejarah perkembangan tasawuf 

h. Siswa mampu menrangkan pengertian maqamat dalam tasawuf 

i. Siswa mampu menjelaskan pengecualian contoh maqamat tasawuf 

j. Siswa mampu mencirikan problematika masyarakat moden. 

k. Siswa maampu menjelaskan pengertian sabar. 

l. Siswa maampu menjelaskan peran tasawuf dalam dunia modern. 

m. Siswa mampu mencontohkan prilaku sufistik. 

n. Siswa mampu menjelaskan fungsi tasawuf dalam masyarakat modern 

o. Siswa mampu menghubungkan tasawuf dengan akhlak 

2. Variabel Y,  Motivasi Spritual Siswa di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 

Pekanbaru. 

Motivasi spritual dimanifestasikan oleh intensitas siswa: 

a.  Siswa senang berzdikir setelah melaksakan  shalat 

b. Siswa bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah ketika 

mendapatkan nilai bagus 

c. Siswa memiliki keyakianan dengan bersabar ketika ada cobaan akan 

merasa dekat dengan Allah.. 
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d. Siswa bersemangat melaksanakan shalat tepat waktu. 

e. Siswa  bersungugh-sungguh berdoa ketika selesai shalat untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya. 

f. Siswa bersemangat melakukan shalat sunnah 

g. Siswa optimis dengan bertawakkal kepada Allah setelah 

melaksanakan ujian. 

h. Siswa senang mendengarkan ceramah pada waktu muhadharah pada 

setiap hari juma’t. 

i. Siswa senang membaca Al-Qran setelah shalat fardhu. 

j. Siswamemiliki keyakinan dengan berdoa ketika memulai suatu 

pekerjaan akan melancarkan pekerjaan tersebut. 

k. Siswa senang berwudhu ketika melakukan ibadah wajib dan sunnah. 

l. Siswa bersemangat melakukan ibadah puasa ramadhan. 

D. Asumsi dan Hipotesa 

1. Asumsi Dasar 

Berdasarkan pendapat Bukhari Umar orang yang paham tasawuf dalam 

Islam akan berpengaruh dalam motivasi hidupnya, maka diduga kuat   

pemahaman materi Akidah Akhlak tentang tasawf dalam Islam 

berpengaruh terhadap motivasi spritual siswa   

2. Hipotesa  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan nihil (Ho) sebagai berikut: 
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Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi Akidah 

Akhlak tentang tasawuf dalam Islam terhadap Motivasi Spritual 

siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2017/2018. 

H0 :   Tidak ada pengaruh yang signifikan antarapemahaman materiAkidah 

Akhlak tentang tasawuf dalam Islam terhadap Motivasi Spritual 

siswa Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru Tahun Ajaran 

2017/2018.s 


