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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran tasawuf yang paling penting adalah penyucian jiwa.

Penyucian jiwa itu ada kalanya dilakukan para sufi dengan as-samā‘, yaitu

mendengarkan musik yang indah sebagai alat purifikasi.1 Musik adalah sarana

penyucian jiwa dan pengenalan unsur rohani dari diri seseorang. Musik tidak

hanya menyentuh, tetapi meresap dan merasuk jiwa dan hati pendengarnya.

Menurut Ihwān al-Shāfa,2 kelompok penulis abad sepuluh dan sebelas, jiwa

manusia akan terangkat tinggi menjulang ke alam rūhani ketika ia mendengar

melodi indah.3

Musik merupakan kesenian yang keindahannya dapat dinikmati

melalui indera pendengaran dan telah ada sejak zaman sebelum datangnya

Islam. Di Arab, musik dinikmati dengan berbagai macam cara, sesuai dengan

suasana hati para penikmatnya. Tetapi pada saat itu, mayoritas musik

digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Di tempat pertunjukan

musik, mereka menari-nari dalam keadaan mabuk menikmati lagu-lagu yang

dilantunkan oleh para pemusik yang kesemuanya adalah wanita hamba

1 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad
Al-Gazāli, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 2

2 Ihwān al-Shāfa adalah sekelompok masyarakat rahasia (terasing) dibentuk di Basrah
Irak, oleh Zaid ibn Rifa’ah dengan membentuk forum diskusi dan pengajaran. Kelompok ini
memiliki  sebuah karya besar yang disebut dengan Rasā’il Ihwān as-Şāfa (persepakatan Ihwan al-
Şhāfa) merupakan ensiklopedi filsafat, teologi, metafisika, kosmologi, juga ilmu-ilmu alam. Cyril
Glasse, “Ihwān al-Shāfa” dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj. Ghufron A Masudi,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.161

3 Alwi Shihab, Islam Inklusif, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 234
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sahaya. Tidak ada pemusik laki-laki atau orang merdeka, karena bagi mereka

menjadi pemusik dianggap sebagai aib bagi orang merdeka dan kaum laki-

laki.4

Dalam sejarah peradaban manusia, belum ditemukan suatu kaum yang

meninggalkan musik.5 Musik berkembang sejalan dengan perkembangan

zaman dan peradaban manusia. Musik adalah perilaku sosial yang kompleks

dan universal. Musik dimiliki oleh setiap masyarakat, dan setiap anggota

masyarakat adalah “musikal”.6

Perjalanan sejarah kebudayaan Islam mengantarkan perkembangan

musik ke arah musik yang bercorak Islam. Perkembangan musik dalam

budaya Islam sendiri juga beragam. Ada musik yang disebut musik sufi, ada

musik yang biasa ditampilkan untuk hadirin di sebuah pengajian atau majelis

ta‘līm, ada juga musik “Islami” yang menembus dunia industri, seperti

kelompok nasyid Snada, Raihan dan lain-lain.7

Dari deskripsi singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa musik dapat

digunakan manusia untuk berbagai macam tujuan. Dari tujuan untuk

mendekatkan manusia kepada Tuhan, sekedar hiburan, untuk mencari uang,

bahkan ada juga orang menggunakan musik untuk pemenuhan hawa nafsu

yang menyebabkan manusia lupa akan dirinya sebagai makhluk Tuhan. Hal

4 Yusuf Al-Qardhawy, Nasyid Versus Musik Jahiliyah, terj. H. Ahmad Fulex Bisri, H.
Awan Sumarna, H Anwar Mustafa, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hlm. 9-10

5 Ibid.
6 Dalam budaya Barat terdapat perbedaan tajam antara siapa yamg memproduksi musik

dan siapa yang secara mayoritas mengkonsumsi musik. Dan kenyataannya semua golongan
mayoritas dapat mengkonsumsi musik, mendengar, menarikan dan mengembangkannya.
Kemudian ada kesan bahwa mayoritas diam merupakan masyarakat musikal dalam kapasitas
memahami musik. Djohan, Psikologi Musik, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), hlm. 7-8

7 Abdul Muhaya, op. cit, hlm. 12
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inilah yang mengundang permasalahan dalam masyarakat muslim masa kini,

yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap musik?8

Pertanyaan itu menimbulkan sikap yang berbeda-beda dari orang

Islam. Bagi sebagian ahli fiqih, musik hukumnya haram, hal ini dengan

mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh musik sebagai

alasan keharamannya. Mereka menyebut kebiasaan-kebiasaan jelek yang biasa

diringi musik, dan musik lebih memiliki keburukan daripada kebaikannya,

jadi musik itu jelek. Mereka juga menambahkan, bahwa sya’ir dan musik

dapat mengurangi gairah jiwa untuk melakukan tugas-tugas keagamaan,

bahkan bisa mendorong manusia untuk mencari kepuasan-kepuasan di luar

Islam, misalnya mabuk-mabukan dengan minuman keras.9

Menurut pendapat Ibn al-Jauzi ( 510 H/1116 M - 597 H/1200M ),10

seorang ahli fiqih Hanbali, bahwa musik itu memiliki dua akibat yang sangat

jelek, pertama, menjadikan hati jauh dari pancaran cahaya Allah dan rahmat-

Nya, kedua, mendorong manusia untuk terperdaya oleh kebahagiaan semu dan

duniawi. Hal ini beralasan karena orang yang sangat asyik menikmati musik

dapat mengakibatkan perbuatan seperti orang mabuk, menggeleng-gelengkan

kepala, bertepuk tangan, menginjak-injakkan kaki ke tanah, dan gerakan-

gerakan yang biasa dilakukan orang mabuk lainnya. Maka Ibn al-Jauzi

8 Yusuf al-Qardhawi, Islam dan Seni, terj. Zuhairi Misrawi, (Bandung: Pustaka
Hidayah, 2000), hlm. 39

9 Abdul Muhaya, op. cit, hlm. 3
10 Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mamiliki nama asli Sams ad-Din Abū Abd Allah

Muhammad Ibn Abi Bakr, lahir di Damaskus tahun 691H/1292 dan wafat pada tahun 751 H/1350
M. Ia sangat dekat dengan gurunya; Ibn Taimiyah, dan juga sangat gigih dalam menyebarkan Ilmu
yang diperolah dari gurunya itu. “Ibn al-Qayyim al-Jawziyah” dalam Tim Penulis IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 374-375.
Juga “Ibn al-Kaiyim al-Djawziya”dalam : HAR. Gib dan JH. Kramers (ed.), Shorter Encyclopedia
Of Islam, (Leiden: EJ. Brill, 1974), hlm 149.
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menyamakan hukum musik dengan minuman keras, yaitu haram.11 Ibn al-

Qayyim al-Jauziyah juga mengharamkan musik yang digunakan oleh para sufi

(as-samā‘).12

Pendapat mengenai keharaman musik juga pernah diutarakan oleh Ibn

Taimiyah, al-Qurtūbi dan ulama’ fiqih lainnya, dan dikuatkan lagi dengan

argumentasi bahwa sahabat Uśman ibn ‘Affān, Abdullah ibn Umār, Anas

ibn Mālik, dan juga beberapa tābi’īn, yaitu Sa’īd ibn al-Musayyāb, al-Qāsim

ibn Muhammad dan Qatādah, tidak berkenan mendengarkan musik.13

Namun demikian, para ulama’ yang mempertahankan kehalalan musik

juga cukup banyak, di antaranya adalah para filosof Islam dan para

tokoh spiritual Islam. Al-Kindi (filosof Islam abad 9),14 merupakan seorang

pemikir yang pertama kali memiliki perhatian khusus mengenai musik. Ia

menggunakan musik tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagi obat untuk

penyakit jiwa dan raga. Al-Farābi (filosof Islam abad ke 10),15 pernah

membuat buku tentang teori musiknya yang berjudul Kitāb al-Musīqa al-

Kabīr. Ibn Sina (filosof Islam abad ke 11),16 dalam dua buah bukunya, yaitu

asy-Syifā’ dan an-Najdāt, menulis satu bab khusus yang membicarakan

11 Abdul Muhaya, op. cit, hlm. 4
12 Yusuf al-Qardhawy, op. cit, hlm. 51
13 Abdul Muhaya, op. cit, hlm. 5
14 Abū Yusuf Ya’kub Ibn Ishak al-Kindi (w th 256 H./870 M.) Tokoh filosof muslim

pertama, dan karyannya banyak diterjemahkan ke bahasa Latin. Cyril Glasse, “Al-Kindi” dalam
Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam…, hlm. 217

15 Abū Naşr Muhammad Ibn Tarkhān al-Farabi (257-339 H./870-950 M.), di Eropa
dikenal dengan nama al-Farabius dan Avennaser, dan menerima gelar sebagai “guru kedua”
setelah Aristoteles. Ia berusaha menggAbūngkan doktrin Plato dan Aristoteles dalam sebuah
pemikiran filsafat. Cyril Glasse, ”Al-Farabi” dalam Ibid., hlm. 86

16 Ibn Sina (370-429 H./980-1037 M.) lahir di Bukhara Irak, ayahnya berasal dari Persia
dan ibunya berasal dari Turki. Usia 10 tahun sudah hafal al-Qur’an dan dikenal sebagai folosof,
dan ahli fisika, dan karya terbesarnya adalah kajian mengenai ilmu kedokteran (al-Qonun fi at-
Ţibb). Cyril Glasse, “Ibn Sina”dalam Ibid., hlm. 152
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tentang musik. Kemudian Ibn Bajjah (filosof Islam abad ke 12),17 seorang

filosof Islam dari Andalusia, pernah mengarang sebuah buku tentang musik

yang juga diberi judul Kitab al-Musīqa, yang menurut sejarah buku ini sangat

terkenal di Barat sebagaimana Kitab al-Musīqa karangan al-Farabi yang

terkenal di Timur. Sedangkan para ulama’ sufi yang membahas musik dan

menggunakannya antara lain: Abū Naşr as-Sarāj, Abd al-Kārim Ibn Hawāzīn,

al-Qusyairi, al-Hujwīri, Abū Hāmid al-Gazāli, Ahmād al-Gazāli, Jalāl ad-Dīn

Rūmi dan Hazrat Inayat Khan.18

Ini merupakan bukti, bahwa tidak ada kaum yang meninggalkan musik

di dunia, sebagaimana yang disebutkan di atas, juga karena musik (yang

diracik sedemikian rupa) merupakan kesenian yang memiliki pengaruh yang

luar biasa dalam perkembangan kehidupan spiritual manusia. Untuk itu maka

para sufi menggunakan musik, sebagai salah satu kreatifitas seni masyarakat

yang setiap kaum di dunia ini mengenalnya, untuk menyucikan jiwa. Bahkan

al-Gazāli menyebut orang yang tidak normal, kurang akal dan jauh dari rohani

kepada orang yang hatinya tidak tergerak oleh keindahan musik yang

dikembangkan oleh para sufi (as-samā‘).19

Tokoh spiritual Islam masa lalu menggunakan musik untuk

memunculkan keseimbangan dalam hidup setelah aktifitas keseharian mereka

yang melelahkan Bagi para sufi kesenian ini adalah kesenian paling suci;

17 Ibn Bajjah (500-533 H,/1106-1138 M.) di Eropa dikenal dengan nama Avempace. Ia
menulis komentar tentang Aristoteles dan juga terkenal sebagai ahli fisika. Cyril Glasse, “Ibn
Bajjah” dalam Ibid., hlm. 146

18 Abdul Muhaya, op. cit, hlm. 7-10
19 Al-Gazāli, Mutiara Ihya’ ‘Ulum ad-Din, terj. Irwan Kurniawan, (Bandung: Mizan,

2002), hlm. 172
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dengan bantuan musik mereka bermeditasi, dengan memainkan musik tertentu

yang memberikan efek tertentu bagi perkembangan individu. Penyair besar

dari Persia yang bernama Jalāl ad-Dīn Rūmi,20 biasa menggunakan musik dan

tari untuk meditasinya. Dengan bantuan musik dia menenangkan diri dan

mengendalikan aktifitas tubuh dan pikiran.21

Al-Gazāli, seorang pemikir Islam yang memiliki kekhasan dalam

pemikirannya karena ia berhasil menyajikan dua hal pemikirannya, yaitu

dunia mistik dan teologis dalam konteksnya dengan mempertahankan konsep

sufi,22 membicarakan musik (as-samā‘) secara rinci dan menyeluruh dalam

salah satu bab dari sebuah buku karya besarnya; Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn. Al-

Gazāli, Hujjah al-Islam, adalah seorang pribadi besar yang sukar ditemukan

bandingannya, yang telah menjadi nikmat Allah bagi kaum muslimin yang

sedang mengalami keragu-raguan dalam mengalami pertumbuhan zaman.

Hingga seorang peneliti Protestant bernama Zwemmer, menganggap al-Gazāli

adalah salah seorang penyempurna agama Islam setelah Rasulullah Saw.

karena kehebatan al-Gazāli dalam menguraikan ajaran agama, selain Imam

Bukhari sebagai pengumpul hadiś Nabi.23 Dan bahkan jika masih ada Nabi

setelah Rasulullah Saw. Al-Gazāli-lah orangnya.24

20 Jalāl ad-Dīn Rūmi lahir di Balkh (kini Afganistan) tahun 604 H/1207 M dan
meninggal di Konya pada tahun 672 H/1273 M. “Djalal ad-Din Rumi” dalam HAR. Gib dan JH.
Kramers (ed.), Shorter Encyclopedia…, hlm. 83

21 Hazrat Inayat Khan, Dimensi Mistik Musik Dan Bunyi (terjemahan Subagijono dan
Fungky Kusnaendi Timur), penerbit Pustaka Sufi Bandung), hlm. 65

22 Idries Shah, Mahkota Sufi, terj. M. Hidayatullah dan Roudlon S.Ag., (Surabaya:
Risalah Gusti, 2000), hlm. 197

23 Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Tasawuf, Perkembangan dan
Pemurniannya, (Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1994), hlm. 120

24 “Pengantar Penerbit” dalam Al-Gazāli, Samudera Pemikiran Al-Gazāli, terj. Kamran
As’ad Irsyadi, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. xi
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Ada beberapa hal, mengenai pentingnya kajian tentang pemikiran al-

Gazāli tentang as-samā’ ini, Pertama, Al-Gazāli membolehkan penggunaan

musik, sementara Imam Mazahib al-Arba’ah jelas mengharamkannya.

Kedua, dibanding para sufi yang lain, al-Gazāli mencoba menjelaskan

secara rinci dan mendalam mengenai beberapa teori tentang musik ini, hal ini

dibuktikan dengan ditulisnya secara khusus dalam satu bab mengenai as-

samā‘ ini. Menurutnya, as-samā‘ merupakan nyanyian para sufi, yang

bertujuan untuk mengobarkan kerinduan, dan menguatkan kenikmatan cinta

pada kekasihnya, yaitu Allah swt. Wajd (ekstase), merupakan suatu kondisi

(hāl) yang hendak dicapai atau menjadi tujuan (gāyah) oleh para sufi dalam

praktek as-samā‘. Dimana dalam wajd, seseorang merasakan goncangan

dalam hatinya, mengeluarkan kondisi-kondisi (ahwāl) dari mukāsyafah,

lembut (laţhīfah), tidak dapat disifatkan dengan kata-kata. Tidak dapat

diketahui oleh orang-orang yang tumpul perasaannya dan hanya dapat

diketahui oleh orang-orang yang dapat merasakannya saja.25

Ketiga, meskipun Al-Gazāli menghalalkan musik ini, namun demikian

terdapat lima penghalang yang dapat merusak kehalalan dalam bernusik,

yaitu: 1). Penghalang yang terdapat pada apa yang diperdengarkan. Misalnya

adalah seorang laki-laki mendengar suara perempuan yang dapat

menimbulkan fitnah, 2). Penghalang yang terdapat pada alat musik, dalam hal

ini keharaman penggunaan alat musik bukan karena alat musiknya, tetapi

karena akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh alat musik itu. 3).

25 al-Gazāli, Ihyā’…, hlm. 279
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Penghalang yang terdapat dalam isi nyanyian atau sya’ir. Sya,ir yang buruk

haram untuk didengarkan. 4). Penghalang yang terdapat pada pendengar.

Pendengar yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya tidak boleh

menggunakan musik karena dapat berakibat buruk. 5). Penghalang yang

muncul akibat kesia-siaan dalam melakukannya, karena berbuat kesia-siaan

adalah dosa.26

Terakhir, menurut al-Gazāli, as-samā‘ memiliki seratus faedah dan

memiliki seratus ribu kondisi spiritual (ahwāl) yang dapat dirasakan oleh para

sufi,27 karena musik sendiri memiliki fungsi yang penting dalam perjalanan

spiritualitas mereka. Secara psikologis musik dapat mengantarkan jiwa

pendengar untuk berpulang ke alam ide universal (‘alām an-nafs), yaitu alam

di mana seluruh jiwa mendapat kenikmatan yang luar biasa yang berasal dari

kenikmatan bersifat rohani.28

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Al-Gazāli sebagai Hujjah al-

Islam, Pembela Islam, karena “pembelaan”-nya atas pemikiran yang keliru

dari Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusy, dan lainnya tentang teologi dan filsafat,

namun pada aspek musik justru Al-Gazāli tidak bersebrangan dengan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui lebih mendalam pemikiran Al-

Gazāli tentang as-samā‘ ini ke dalam sebuah penelitian.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini di batasi pada pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli tentang

as-samā‘ dalam kitab Ihya Ulumuddin

26 Ibid, hlm. 618-624
27 Abdul Muhaya, op. cit. hlm. 95
28 Ibid., hlm. 31-3
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C. Rumusan Masalah

Dari batasan di atas, maka  perumusan masalah yang akan dikaji

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā‘?

2. Bagaimana implementasi konsep pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli tentang

as-samā‘ dalam masyarakat modern?

D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā

2. Mengetahui implementasi konsep pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli

tentang as-samā‘ dalam masyarakat modern

Sedangkan manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dalam dunia keilmuan

2. Merupakan syarat kelulusan bagi kami dari Fakultas Ushuluddin UIN

Suska Riau.

E. Alasan Memilih Judul

1. Salah satu ajaran tasawuf yang paling penting adalah penyucian jiwa.

Penyucian jiwa itu ada kalanya dilakukan para sufi dengan as-samā‘, yaitu

mendengarkan musik yang indah sebagai alat purifikasi.

2. Tokoh Al-Gazāli, dengan gelar Hujjah al-Islam, adalah seorang pribadi

besar yang sukar ditemukan bandingannya pada masanya. Melalui kitab

Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn, beliau menjadi figure yang sangat penting didunia

Islam.
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3. Judul ini belum dibahas di UIN Suska Riau

F. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Musik (As-Samā‘) sebagai Media Penyucian

Jiwa; Studi Pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli dalam Kitab Ihyā’ ‘Ulūm ad-

Dīn”, dan dalam redaksinya terdapat baberapa kata yang memiliki maksud

tertentu dan perlu dijelaskan maknanya.

1. Musik (as-Samā), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

Pertama, Ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi,

dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang

mempunyai kesatuan dan kesinambuingan. Kedua, Nada atau suara yang

disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan

keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat  yang yang

menghasilkan bunyi itu).29 jadi yang dimaksud musik dalam penelitian ini

adalah kumpulan ritme yang  disusun dengan urutan dan ketentuan

tertentu. Sementara makna as-Samā adalah nyanyian/musik atau alat

musik.30

As-samā‘ secara bahasa berasal dari bahasa Arab; samā‘, sam‘, sami‘a,

yang berarti mendengar (to hear).31

Dalam kamus al-Munjid kata as-samā‘ diartikan sebagai mengindera

suara  melalui pendengaran dan juga dapat diartikan al-gina’

29 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan  dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet.
3), hlm. 602

30 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm 12-1
31 J. Milton Cowan (ed), A Dictionary of Modern Written Arabic, (Beirut: Libririe Du

Liban, dan London: Mac Donald & Evans LTD, 1980), hlm. 430
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(nyanyian/musik). Kata as-samā‘, dalam bahasa Arab Klasik bisa berarti

nyanyian/musik atau alat musik.32 Kemudian istilah ini dikenal sebagai

sebutan untuk penggunaan musik oleh para sufi sebagai sarana pencarian

Tuhan, atau sebagai alat bantu kontemplatif.33

Jadi yang dimaksud as-samā‘ dalam penelitian ini adalah kegiatan

mendengarkan musik atau nyanyian atau sya’ir (lagu-lagu) sebagai sarana

pencarian Tuhan, atau sebagai alat bantu kontemplatif untuk mencapai

derajat ekstase (wajd).34 Sehingga elemen sentral dalam as-samā‘ adalah

terdapat ritual yang menggunakan suara manusia yang membacakan

sya’ir-sya’ir yang ditujukan kepada Tuhan, Nabi Muhammad dan para

wali.35

2. Media Penyucian Jiwa Penyucian jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan

Tazkiyatun nafs, secara bahasa Tazkiyatun nafs berarti

membersihkan/mensucikan, sedangkan secara istilah Tazkiyatun nafs

berarti mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan

sifat-sifat terpuji.36

3. Pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli: konsep yang dibahas dalam penelitian

ini adalah sebuah pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli, bukan oleh tokoh

lain.

32 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm 12-13
33 Cyril Glasse, “as-sama‘” dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj.

Ghufron A Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 352.
34 Ibid., hlm. 16.
35 Carl W. Ernst, Ajaran dan Amaliah Taswuf, terj. Arif Anwar, (Yogyakarta: Pustaka

Sufi, 2003), hlm. 254
36 Mir. Valiuddin, Zikir dan Kontemplasi Dalam Tasawuf, (Bandung: Pustaka Hidayah,

1997), h 48
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G. Tinjauan Kepustakaan

Di beberapa buku yang membahas tentang penelitian mengenai

konsep musik sufi (as-samā‘) dan sangat mendukung untuk dijadikan bahan

referensi dan literatur dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah :

Partama, Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn, sebuah karya besar dari Abū Hāmid

Muhammad al-Gazāli, juz 2 terbitan Dar al-Ma’rifah, Beirut-Libanon. Di

dalamnya terdapat satu bahasan yang secara khusus membahas materi

mengenai as-samā‘, yaitu dalam kitāb adāb as-samā‘ wa al-wajd. Juga karya-

karya al-Gazāli yang lain, terutama karya-karya sufistik, sebagai pendukung

untuk mengetahui pola pemikirannya.

Kedua, Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh

Ahmad al-Gazāli. Buku ini pada awalnya ditulis oleh Dr. Abdul Muhaya,

M.A. dalam bentuk disertasi, kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku oleh

Penerbit Gama Media Yogyakarta. Buku ini berisi tentang pengertian dan

apa saja yang berkaitan dengan pembolehan as-samā‘ oleh Ahmad al-

Gazāli, yaitu adik kandung dari Abū Hāmid al-Gazāli

Ketiga, buku Spiritualitas Dan Seni Islam (Islamic Art and Spirituality)

karya Seyyed Hossein Nasr (terjemahan Drs. Sutejo) yang diterbitkan penerbit

Mizan Bandung. Dalam buku ini terdapat satu bab yang secara khusus

membicarakan tentang hubungan spiritualitas Islam dengan seni musik,

juga terdapat pembahasan yang lengkap tentang pengaruh ajaran sufi

terhadap perkembangan musik di Persia.
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Keempat, buku Dimensi Mistik Musik Dan Bunyi karya Hazrat Inayat

Khan (terjemahan Subagijono dan Fungky Kusnaendi Timur), penerbit

Pustaka Sufi Bandung. Inayat khan, seorang tokoh spiritual dari India, yang

mengalami awal pengalaman spiritualnya dengan menjadi pemain musik,

memiliki ajaran-ajaran sufi yang salah satu diantaranya adalah tentang

misitisime musik dan bunyi yang dijelaskan secara detil dalam buku ini

Kelima, tulisan Nasyid Versus Musik Jahiliyyah karya Dr. Yusuf al-

Qardhawy (terjemahan H. Ahmad Fulex Bisri, H. Awan Sumarna, H Anwar

Mustafa/Tim Penerjemah LESPISI) yang diterbitkan oleh Mujahid Press

Bandung. Buku ini merupakan sebuah kajian sebagai peringatan kepada

kaum Muslimin yang sekarang ini tidak bisa melepaskan diri dari

penggunaan musik supaya mereka dalam menggunakan musik tidak

terjerumus dalam kesesatan. Di dalamnya terdapat pendapat-pendapat para

ulama’ yang memberi “rambu-rambu” kepada umat Islam dalam

mendengarkan musik.

Buku-buku di atas merupakan buku-buku ajaran sufi tentang musik

(as-samā‘) dan cukup representatif untuk dijadikan rujukan. Selain itu banyak

pula buku-buku lain yang berkaitan dengan as-samā‘ yang berhasil ditemukan

dan dapat dijadikan bahan pendukung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research)

yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-
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naskah yang berkaitan dengan pandangan Abū Hāmid Al-Gazāli tentang

as-samā‘ sebagai penyucian jiwa dan faktor yang mempengaruhi

pemikiran Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā‘.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam studi ini bersumber dari :

1. Data mengenai as-samā‘, yaitu dalam Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn menjadi

sumber primer, (diterjemahkan dari Ghazzali’s Ihya’ Ulum-id-din (The

Book of Religion Learning) terutama pada jilid II.

2. Data tentang latar belakang dan sejarah Musik menurut Islam serta

data-data yang menunjang penelitian ini merupakan sumber

pendukung atau sekunder.

Sumber primer adalah buku Ihyā’ ‘Ulūm ad-Dīn karya Abū Hāmid Al-

Gazāli.

Sumber Sekunder, merupakan data yang bersifat membantu atau

menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan

penjelasan. Mengenai sumber data sekunder diantaranya adalah:

1) Hazrat Inayat Khan, Dimensi Mistik Musik Dan Bunyi (terjemahan

Subagijono dan Fungky Kusnaendi Timur), penerbit Pustaka Sufi

Bandung)

2) Abdul Muhaya, Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi

Oleh Ahmad al-Gazāli
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3) Nasyid Versus Musik Jahiliyyah karya Dr. Yusuf al-Qardhawy

(terjemahan H. Ahmad Fulex Bisri, H. Awan Sumarna, H Anwar

Mustafa/Tim Penerjemah LESPISI)

4) Sayyed Hussein Nasr, Spiritualitas Dan Seni Islam (Islamic Art and

Spirituality) (Bandung : Mizan)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks (texs

reading) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah

itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya

yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian

dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana

pandangan Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā‘.

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis, yaitu

menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang pandangan

Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā‘.

b. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif,37 yaitu

mengemukakan konsep yang bersifat umum, dalam hal ini adalah

konsep musik dalam Islam, kemudian ditarik pada permasalahan yang

lebih khusus tentang Abū Hāmid Al-Gazāli tentang as-samā‘.

37 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2007), hal. 28
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G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituliskan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I (Pendahuluan) memaparkan latar belakag masalah, pokok

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (Tinjauan Tentang Musik Dalam Perspektif Sufi) terdiri dari

empat sub-bab: pengertian dan sejarah musik spiritual (as-samā‘), fungsi dan

pengaruh as-samā‘ terhadap pendengar, tingkatan spiritualitas dalam

melakukan as-samā‘ dan tingkatan pendengar (mustami‘) dalam as-samā‘.

Bab III (Pemikiran Abū Hāmid al-Gazāli Tentang as-samā‘)

membahas: riwayat hidup dan karya Abū Hāmid al-Gazāli, sebagai seorang

pemikir yang mempertahankan konsep sufi sebagai pandangan hidupnya, dan

pada bagian inti dari bab ini disampaikan pemikiran al-Gazāli tentang as-

samā‘

Bab IV (Corak Pemikiran Abū Hāmid al-Gazāli Tentang as-samā‘ dan

Implementasinya) terdiri dari dua bagian, yaitu kritik, dekonstruksi, serta

interpretasi atas pemikiran Abū Hāmid al-Gazāli tentang as-samā‘ (dengan

menyampaikan kelebihan dan kekurangannya), dan bagaimana Implementasi

Pemikiran al-Gazāli tentang as-samā‘ dalam masyarakat.

Bab V (Penutup) terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.


