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BAB II

TINJAUAN TENTANG MUSIK

A. Pengertian Musik (as-Samā‘)

Sebelum dijelaskan mengenai pengertian musik spiritual, akan

dijelaskan terlebih dahulu mengenai  pengertian musik. Ini karena dalam

masyarakat umum di Indonesia, perhatian terhadap substansi musik sangat

kurang. Musik diartikan sebagai bisnis hiburan yang tentu saja identik dengan

komersialisme, konsumerisme dan profesi. Musik tidak lagi dipahami sebagai

suatu ekspresi estetis yang esensial  dalam memahami pengertian kehidupan

kita.1

Meskipun demikian, kini terdapat beberapa kelompok masyarakat

yang secara ilmiah mempelajari teori musik dan musikologi2 melalui

pendidikan formal, misalnya: kursus musik, sekolah musik dan Perguruan

Tinggi jurusan musik.

Beberapa ahli bahasa memiliki penjelasan yang berbeda-beda

mengenai pengertian musik. Sebagian  mengartikan musik dengan kata yang

sangat sederhana, yaitu bunyi-bunyian.3

1 Dieter Mack, Musik Kontemporer dan Persoalan Interkultural, (Yogyakarta: Arti
Line, 2001), hlm. 80

2 Muskologi adalah ilmu musik; penyelidikan tentang musik, alat-alat musik  serta
proses sejarah perkembangan musik. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah
Populer, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 501.

3 Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dwi Bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa
Malaysia), (Kuala Lumpur: Kementrian Pendidikan Malaysia, 1991), hlm. 814, juga dalam WJS.
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 664.
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Kemudian sebagian dari ahli bahasa lain juga berpendapat bahwa

musik adalah komposisi lagu, nyanyian, senandung, yang dalam bahasa arab

disebut ginā’ atau musīqa.4

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti musik adalah:

1. Ilmu atau seni menyusun nada suara dalam urutan, kombinasi, dan

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang

mempunyai kesatuan dan kesinambuingan.

2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung

irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat

yang yang menghasilkan bunyi itu).5

Para ahli musik juga memiliki perbedaan pendapat mengenai

pengertian musik. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa musik adalah

seni pengungkapan gagasan melalui bunyi, unsur dasarnya beberapa melodi,

irama dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa bentuk gagasan, sifat

dan warna bunyi. Namun dalam pengkajiannya masih sering berpadu dengan

unsur-unsur lain, seperti bahasa, gerak ataupun warna.6

Kemudian, pendapat berikut merupakan pengertian musik yang cukup

luas dan cukup relevan untuk dijadikan  acuan dalam penelitian ini (tanpa

mengabaikan pendapat tentang pengertian musik yang telah disampaikan

4 Atabiq Ali, Kamus  Inggris Indonesia Arab, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,
2003), hlm. 832

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

6 Iwan Buana, et. al., Buku Trapara (Training Paduan Suara) UIN Jakarta, (Jakarta:
Panitia Trapara UIN Jakarta, 2002), hlm.71
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sebelumnya). Pengertian ini menyatakan bahwa musik berasal dari bahasa

Yunani mousike, yang memiliki beberapa arti, yaitu :

a. Seni7 dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau

suara-suara alat musik dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh

perasaan.

b. Susunan dari suara atau nada

c. Pergantian ritme dari suara yang indah

d. Kemampuan untuk merespons atau menikmati musik

e. Sebuah grup permainan musik dan lain-lain.8

Dengan demikian, untuk menciptakan sebuah musik yang sempurna

dan sesuai dengan pengertian musik sebagaimana dijelaskan diatas, para ahli

musik berpendapat bahwa dalam menciptakan musik, di dalamnya harus

terdapat beberapa unsur pokok, di mana tanpa unsur-unsur pokok itu musik

tidak akan tercipta secara sempurna.

Menurut Ihwān as-Şāfa, unsur yang harus terpenuhi dalam musik

adalah suara yang mengandung lagu (lahn), nada (nagm), dan cengkok

(iqā’at). Al-Farabi juga memiliki pendapat bahwa unsur pokok musik adalah

lagu (al-alhān), yaitu kumpulan ritme yang  disusun dengan urutan dan

7 Sen memiliki pengertian yang beragam, antara lain : “Keterampilan yang dicapai
dalam  pengalaman yang memungkinkan untuk menyusun, menggunakan secara sistematis dan
internasional sarana-sarana fisik agar memperoleh hasil yang diinginkan menurut prinsip-prinsip
estetis, entah ditangkap secara intuitif atau kognitif”. Lorens Bagus, Kamus Filsafat,. (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 987

8 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad
al-Gazāli, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 17
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ketentuan tertentu. Kedua pendapat ini (Ihwān as-Şāfa dan al-Farābi)

menunjukkan bahwa lagu dan ritme merupakan sumber utama dalam musik.9

Pendapat yang lebih detail mengenai unsur pokok dalam musik

dijelaskan oleh Joseph Machlish dengan menerangkan bahwa terdapat lima

unsur pokok dalam musik, yaitu musical  line, musical  space, musical time,

musical pace, dan musical color. Unsur pertama; musical line adalah lagu,

yaitu pergantian nada-nada yang dirasakan oleh akal sebagai sesuatu yang ada

(entity). Lagu inilah yang disebut sebagai rohnya musik. Unsur kedua;

musical space yaitu harmoni. Menurut Phythagoras  harmoni itu terletak pada

nada-nada yang serasi berbanding dengan  panjang dawai dalam bentuk

bilangan yang sederhana. Unsur ketiga; musical time, yaitu ritme yang terdiri

dari ketentuan perpindahan musik  dalam waktu. Unsur keempat;  musical

pace yaitu tempo. Tempo merupakan ketentuan kecepatan dalam sebuah

musik.

Kemudian unsur kelima; musical color, yaitu warna nada (timbre).10

Selain unsur-unsur pokok dalam musik yang disampaikan di atas, untuk

mengetahui substansi musik, berikut akan dijelaskan pendapat beberapa ahli

musik mengenai asal musik.

Menurut Dr. Abdul Muhaya, secara garis besar terdapat dua kelompok

mażhab pemikiran. Pertama, Mażhāb  revalationism; bahwa musik berasal

dari alam metafisika melalui tersibaknya tabir atau pewahyuan. Teori ini

merupakan perpanjangan dari teori  Pythagoras yang menyatakan bahwa

9 Ibid., hlm. 28.
10 Ibid., hlm. 28-29
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filsafat adalah kebahagiaan yang sejati, sedangkan jalan keselamatan dan

pemurnian adalah musik yang paling tinggi. Lebih detil lagi Pythagoras

menjelaskan bahwa suara-suara adalah aksiden (‘arād) yang bertempat pada

substansi melalui gerakan. Putaran ruang angkasa yang menggerakkan planet-

planet dan bintang-bintang itu memiliki nada (ritme), serta menghasilkan

musik yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan.11

Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh Ihwān as-Şāfa dengan

pendapatnya bahwa musik adalah bunyi  yang dihasilkan oleh gerakan jagat

raya. Jagat raya ini tersusun dengan komposisi termulia dan gerakan dengan

komposisi yang mulia juga. Gerakan-gerakan itu menghasilkan suara yang

indah, harmonis, terpadu, silih berganti, dan enak didengar serta dapat

membahagiakan jiwa ahli langit, malaikat, dan jiwa-jiwa yang bercahaya (an-

nafs al-basīţah/jiwa-jiwa yang substansinya lebih mulia daripada susbstansi

alam jagat raya).12

Dengan demikian dapat diketahui mażhab ini mengakui bahwa setiap

gerakan yang kasat mata dan tak kasat mata di alam raya bersifat musikal.

Secara esoterik, musik adalah awal dan akhir alam semesta,13 sehingga musik

juga berfungsi sebagai pengatur kehidupan. Dengan kebersihan jiwa dan

ketajaman pikiran, manusia dapat menggunakan musik sebagai jalan untuk

11 Ibid., hlm. 22-24
12 Ibid., hlm.
13 Inayat Khan, Dimensi Mistik Musik dan Bunyi, terj. Subagijono, Fungki Kusnaendi

Timur, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 13
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mencapai pendengaran spiritual14 yang paling tinggi. Seorang tokoh spiritual

besar India; Hazrat Inayat Khan mengatakan:

“Musik dalam bahasa sehari-hari hanyalah miniatur dari apa yang
dibalik itu, dan yang merupakan sumber dan asal hakikatnya. Karena
itulah orang bijak di segala zaman menganggap musik sebagai sebuah
kesenian yang sakral; karena di dalam musik penonton dapat melihat
gambaran dari keseluruhan alam semesta, dan di dalam lingkup musik
orang bijak bisa menginterpretasikan rahasia dan sifat dari karya
seluruh alam.”15

Mażhab  kedua adalah mażhāb  naturalism, di mana mażhab ini

beranggapan bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan musik

merupakan fitrah sebagaimana fitrah manusia yang mampu melihat,

mencium, mendengar dan berjalan. Filosof yang termasuk dalam mażhab ini

adalah al-Farabi. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki tabiat menangkap

suara indah disekelilingnya, kemudian dari itulah musik tercipta oleh

manusia. Max Muller juga memiliki teori yang sama dengan al-Farabi, bahwa

musik merupakan kreatifitas manusia yang muncul setelah manusia

mendengarkan suara-suara alam yang indah. Manusia menyeleksi suara-suara

alam, kemudian suara yang tidak disukainya dibuang dan suara yang indah

diterimanya. Suara yang indah  itu  dipadukan dengan suara-suara lainnya

sehingga muncullah harmonisasi suara indah yang akhirnya melahirkan

sebuah komposisi musik.16

14 Spiritual memiliki beberapa pengertian, antara lain: 1. Tidak jasmani (immaterial)
terdiri dari roh, 2. Mengacu pada kemampuan-kemampuan lebih tinggi (mental, intelektual,
estetik, religius) dan nilai-nilai pikiran, 3. Mengacu pada nilai-nilai manusiawi yang non material
seperti kejujuran, cinta, keindahan, kebaikan, kejujuran dan kesucian, 4. Mengacu ke perasaan
religius dan estetik. Lorens Bagus, Kamus…, hlm. 1034

15 Inayat Khan, Dimensi Mistik…, hlm. 22
16 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm. 26-27.
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Dari awal penjelasan di atas  tentang pengertian musik, unsur pokok

dalam musik serta pendapat ahli musik  tentang asal musik, dapat diketahui

bahwa substansi musik adalah suara, di mana para ahli fisika, termasuk Ibn

Şīna menyatakan bahwa suara adalah gelombang udara. Secara ontologis

musik merupakan perpaduan antara unsur  material dan spiritual; tersusun

dari elemen-elemen yang bersifat jasmaniah dan rohaniah. Adapun esensi

musik berupa substansi rohaniah, yaitu jiwa pendengar.17

Mengenai musik spiritual yang dibahas dalam penelitian ini adalah

musik spiritual yang berkembang dalam  dunia spiritual Islam, yaitu musik

yang digunakan oleh para sufi, yang lebih dikenal dengan istilah as-samā‘.

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

berarti mendengar (to hear).18

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

suara melalui pendengaran dan juga dapat diartikan al-gina’

(nyanyian/musik). Kata as-samā‘, dalam bahasa Arab Klasik bisa berarti

nyanyian/musik atau alat musik.19

Kemudian istilah ini dikenal sebagai sebutan untuk penggunaan

musik oleh para sufi sebagai sarana pencarian Tuhan, atau sebagai alat bantu

kontemplatif.20 Secara substansial praktek as-samā‘ merupakan salah satu

17 Ibid. hlm 29-30.
18 J. Milton Cowan (ed), A Dictionary of Modern Written Arabic, (Beirut: Libririe Du

Liban, dan London: Mac Donald & Evans LTD, 1980), hlm. 430
19 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm 12-13
20 Cyril Glasse, “as-sama‘” dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj.

Ghufron A Masudi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 352
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dari pengalaman mistis para sufi, yang menurut William James, pengalaman

mistis itu memiliki empat karakteristik yaitu :

a. Tidak dapat dilukiskan

b. Kebenarannya tidak dapat diragukan lagi oleh para penempuhnya

c. Merupakan kondisi spiritualitas yang cepat sirna namun berkesan sangat

kuat

d. Merupakan kondisi pasif yang datang dari anugerah Tuhan,

Oleh karena itu as-samā‘ dalam kalangan sufi memiliki arti yang

beragam dan penjelasannya melalui bahasa tidak pernah sampai pada

deskripsi realitas sebenarnya.21

Żu an-Nun al-Mişri berpendapat bahwa mendengarkan musik adalah

sentuhan dari Allah yang membangkitkan hati menuju Allah, kecuali mereka

yang mendengarkan dengan nafsu maka ia termasuk orang sesat (zindīq).

Kemudian al-Qusyairi juga memberikan penjelasan dalam risalahnya tentang

as-samā‘ dengan mengatakan bahwa as-samā‘ adalah menemukan berbagai

rahasia yang tersembunyi (al-guyūb) melalui pendengaran hati, dengan

pemahaman hati nurani terhadap hakekat Tuhan yang dituju (al-murād).22

Dalam beberapa sumber tentang tasawuf, as-samā‘ dapat diartikan

secara eksoterik, sebagai kegiatan mendengarkan musik atau nyanyian atau

sya’ir (lagu-lagu) untuk mencapai derajat ekstase (wajd).23

Elemen sentral yang menjadikan praktek spiritual ini disebut musik

sufi adalah: di dalamnya terdapat ritual yang menggunakan suara manusia

21 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm 15-16.
22 Ibid., hlm. 13-15
23 Ibid., hlm. 16.
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yang membacakan sya’ir-sya’ir yang ditujukan kepada Tuhan, Nabi

Muhammad dan para wali.24

Kekuatan utama yang menghidupkan musik dalam praktek  as-samā‘

adalah manifestasi kata-kata Tuhan secara esensial. Kata itu mengingatkan

manusia terhadap suatu kondisi sebelum penciptaan, masih bersatu dengan

jiwa universal, terpancar dari cahaya original.25

Para sarjana Barat kebanyakan mengartikan as-samā‘ dengan

listening to music and singing,  spiritual music, dan spiritual concert. Ini

karena para sarjana barat itu melihat bentuk lahiriah dari praktek as-samā‘,

yang berupa kegiatan mendengarkan sya’ir, nyanyian yang diiringi instrumen

musik secara berkelompok (konser musik).26

B. Sejarah as-Samā‘ dalam Islam

as-samā‘ telah ada dalam masyarakat sebelum munculnya ajaran

sufi. Dalam sejarah peradaban manusia, ditemukan peninggalan-peninggalan

zaman kuno yang menyebutkan penggunaan musik oleh manusia untuk

peribadatan dan ritual-ritual keagamaan. Tercatat dalam sejarah, sejak tahun

3892 SM pada masa pemerintahan Phrao, di Mesir sudah menggunakan

musik semacam itu. Terdapat tujuh nada suci yang ditentukan oleh imam

agung yang dinyanyikan oleh pria maupun wanita. Permainan musik ini

hanyalah nada vokal dan tidak boleh diiringi musik apapun. Menurut prasasti

24 Carl W. Ernst, Ajaran dan Amaliah Taswuf, terj. Arif Anwar, (Yogyakarta: Pustaka
Sufi, 2003), hlm. 254

25 Jean Louis Michon, “Musik dan Tarian Suci dalam Islam” dalam Seyyed Hossein
Nasr, (ed.), Ensiklopedi Tematis Spiritual Islam, Manifestasi, terj. M. Sholihin Ariyanto, Ruslani,
M.S. Nasrullah, Dodi Salman, Kamarudin SF., (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 608-609

26 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…,  hlm. 17.
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yang ditemukan, Mesir kuno sudah mengenal beberapa jenis alat musik,

yaitu: harpa, seruling, mandolin dan lyra. Lagu-lagu Mesir kuno memakai

paling banyak hanya empat nada saja, yang kemudian menjadi dasar dari seni

musik mereka, tetapi hāl ini baru dirumuskan oleh Phytagoras yang hidup

pada tahun 570-480 SM di Yunani.27

Musik mistis28 Yunani, tercatat kira-kira di mulai pada tahun 1200

SM. Masyarakat Yunani menganggap bahwa seni berasal langsung dari

dewa-dewa, dan dewa pelindung seni adalah Apollo.29 Bagi mereka, birama,

irama dan aturan-aturan yang berpadu dalam musik yang menjadi satu

kesatuan keindahan yang bebas dan  penuh kebahagiaan, mengatur ketepatan

waktu, seperti melintasnya planet pada jalurnya masing-masing dan gerakan

jiwa maupun gerakan raga manusia di atur oleh para Musa (dewi musik yang

bertauladan pada Apollo). Kemudian  pada masa perkembangan selanjutnya,

musik Yunani yang semula mengenal empat nada, berkembang menjadi tujuh

nada.30

Bangsa Yahudi, pada abad 10 SM memiliki nyanyian-nyanyian

ibadah, dengan ketentuan-ketentuan  bahwa musik ibadah Yahudi harus ber-

sya’ir-kan mazmur-mazmur.31 Pada tahun 500 SM lagu-lagu Yahudi

27 Iwan Buana, et. al, Buku Trapara…, hlm. 113
28 “Mistis” secara ilmiah diartikan dengan “bercorak gaib / sufi”. Pius A. Partanto dan

M. Dahlan al-Barry, Kamus…, hlm. 475.
29 Apollo juga dikenal sebagai dewa kesehatan. Apolo pernah mengatakan: “Musik

dikaruniai kekuatan untuk menembus ke dalam jiwa.” Djohan, Psikologi Musik, (Yogyakarta:
Buku Baik, 2003), hlm. 218

30 Iwan Buana, et. al, Buku Trapara…, hlm. 113
31 Sya’ir puji-pujian terhadap kebesaran Tuhan Yahudi, Pius A. Partanto dan  M.

Dahlan al-Barry, Kamus…, hlm. 448



27

mengalami perkembangan dengan munculnya beberapa bentuk cara

menyanyikan lagu-lagu ibadahnya.32

Bangsa Arab telah mengenal musik sejak tahun 3000-1000 SM,

dengan bukti adanya beberapa alat musik yang ditemukan dan tercatat

sebagai alat musik pada zaman itu. Namun musik spiritual di Arab baru

berkembang pesat pada abad 7-13 M yang ditandai  dengan adanya sekolah

musik klasik Arab yang juga mengajarkan lagu untuk membaca Al-Qur’an

dan juga adanya pengaruh musik Arab di Spanyol. Tokoh musik Islam yang

sangat terkenal saat itu adalah  al-Farābi. Perkembangan musik Islam yang

sangat pesat itu dipengaruhi oleh pendapat para ulama’ sufi yang menyatakan

bahwa kebenaran tertinggi hanya dapat diresapi dalam ekstetis ilahi, dan

untuk dapat mencapainya digunakan jalan as-samā‘ (musik spiritual).33

Selanjutnya pada abad 13-14 M., sebuah tarekat besar dari India

yang bernama tarekat Chistiyyah, mempopulerkan lagu-lagu mistik mereka

yang di kenal dengan nama  qawwāli (dari kata Arab  qaul/ وقل , yang berarti:

“berkata”). Lagu-lagu itu berisi sya’ir-sya’ir religius dan diiringi genderang,

juga sering diiringi instrumen-instrumen dari alat musik lain, misalnya:

semacam kecapi Jepang (jaisho koto), klarinet, datu gendang yang berbentuk

seperti tong kecil (dholak), biola (sarangi) dan satu harmonika kecil yang

diimpor pada abad sebelumnya.  Qawal  (penyanyi  qawwali) memiliki satu

tempat suci untuk berkumpul dan mengadakan pertunjukan musik tersebut,

32 Iwan Buana, et. al, Buku Trapara…, hlm. 113
33 Ibid., hlm. 114-115
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yaitu makam Nizām ad-Dīn Auliya (w. 726 H/1325 M), seorang guru besar

keempat tarekat itu, yang terletak di Delhi.34

Selain Delhi, fetival-festival Chistiy juga dilakukan di Gulbarka,

Ajmer, Kalyar dan Khuldabad, tepatnya di tempat-tempat khusus yang lebih

dikenal dengan nama ribat. Kemudian di Pakistan juga terdapat  beberapa

ribāt, dan ribāt terbesar di Pakistan terletak di Pakpattan.35

Tarekat Chistiyyah ini bisa dikatakan sebagai tarekat terbesar yang

berhasil mempertahankan musik sufi, karena musik sufi mereka (qawwāli)

melalui perjalan sejarah selama berabad-abad akhirnya dapat menembus

industri rekaman pada abad 20 M. Di India dan Pakistan, qawwāli memiliki

pasaran yang luar biasa, bahkan orang Hindu juga tertarik untuk menikmati

musik ini sebagai sajian yang  artistik (memenuhi kriteria hukum

estetika/indah). Nusrat Fateh Ali Khan, seorang artis  qawwāli, merekam

lagunya di Eropa, bahkan beberapa  lagunya diproduksi di empat negara. 36

Namun  qawwali  yang ia bawakan ini mengalami perubahan besar,

karena Nusrat Fateh Ali Khan sedikit demi sedikit merubah musik sufi yang

semula memiliki tradisi mementingkan lirik, kini menjadi sajian musik yang

hanya berisi keterangan-keterangan minimal. Selain itu Nusrat Fateh juga

berkolaborasi dengan Eddie Vedder, seorang personil dari Pearl Jam (band

alternatif asal Amerika) dalam pembuatan  soundtrack film  Dead Man

Walking. Di dalam proyek ini, dia hanya  tampil sebagai pengisi suara saja,

34 Jean Louis Michon, “Musik dan Tarian Suci dalam Islam” dalam Seyyed Hossein
Nasr  (ed), Ensiklopedi Tematis…, hlm. 625

35 Carl W Ernst, Ajaran dan…, hlm. 242
36 Widodo, Amd., et. al., Kamus Ilmiah Populer Dilengkapi dengan Ejaan yang

Disempurnakan dan Pembentukan Istilah, (Yogyakarta: Absolut, 2002, cet. II), hlm. 41
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dan bukan membawakan lagu-lagu mistis Chistiyyah. Kemudian Nusrat Fateh

juga pernah menyajikan lagu qawwali yang bertema memuja seorang wali

dari Pakistan dan diiringi oleh kelompok musik Trip Hop dari Inggris;

Massive Attack pada tahun 1990 yang kemudian menjadi tarian yang cukup

tenar di dunia internasional, meski saat itu  audiens Barat tidak memahami

makna sya’ir dari lagu itu. Ketika Nusrat Fateh diwawancarai berkaitan

dengan hal ini ia menyatakan: “……Karena musik tidak mengenal bahasa,

maka dengan sendirinya besifat internasional…..”. Dengan demikian,

jelaslah bahwa qawwali yang bertahan hingga sekarang ini menyebabkan

terjadinya redefinisi radikal terhadap musik sufi; musik sufi tidak hanya

digunakan oleh para audiens yang elit dalam bidang spiritual, melainkan telah

menjadi musik yang mampu menembus dunia industri dan  dapat digemari

oleh publik internasional.37

Musik sufi lain yang menarik perhatian orang barat adalah musik

sufi dari tarekat Mawlawi.38 Terekat ini di dirikan oleh Sultan Walad, seorang

putera dari Jalāl ad-Dīn Rūmi, pada abad 13 M. Dalam praktek  as-samā‘,

Rumi sangat terlibat secara teratur, di mana banyak dari sya’ir-sya’ir Rumi

dinyanyikan dengan iringan alat musik tambur, rebab dan seruling bambu.

Ritual ini menjadi perhatian orang Barat, terutama adalah karena adanya

tarian sufi dengan cara memutar-mutarkan tubuh, sehingga para penari itu

37 Carl W. Ernst, Ajaran dan…, hlm. 243-247
38 Salah satu kegiatan utama tarekat ini adalah latihan tari-tarian, dengan dua jari kaki

menjepit paku di atas lantai, kemudian para guru darwis mengelilinginya. Anggota tarekat ini
yakin bahwa dalam setiap praktek  as-sama‘  Jalāl ad-Dīn Rūmi ikut hadir (meski ia telah
meninggal), dan beberapa dari darwis itu memiliki hubungan personal dengan beliau. Cyril Glasse,
“Mevlevi” dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam …, hlm. 266
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diberi nama Darwis yang berputar-putar (Wherling Darvishes). Pada abad 20

M, lagu-lagu Mawlawi yang paling terkenal digubah dan mulai ditampilkanke

berbagai panggung konser. Seperti  qawwāli, lagu-lagu Mawlawi  ini

menunjukkan adanya teka-teki mengenai hubungan antara musik dan

spiritualitas. Hāl ini tampak sekali pada konser keliling yang dilakukan pada

tahun 1994, di mana dalam konser tersebut terdapat pertentangan yang

signifikan antara pertunjukan yang simbolik dengan ritual mistis.39

Hingga kini, terdapat beberapa tarekat lain yang melakukan transisi

ke panggung-panggung konser, dan sebagian dari mereka telah mendapatkan

popularitas di Barat, antara lain: tarekat Qādiriyah,40 Khālwatiyah41 dan

beberapa kelompok (society) dari Maroko.42

C. Fungsi dan  Pengaruh as-samā‘

Menurut Ahmad al-Gazāli, as-samā‘ memiliki seratus faedah dan

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

sufi,43 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

39 Carl W. Ernst, Ajaran dan…, hlm. 246-249
40 Tarekat ini didirikan oleh Abd al-Qādir al-Jailāni (w. 297/910) di Baghdad,

merupakan tarekat pertama kali karena sebelumnya yang ada hanya kelompok-kelompok kecil
yang mengikuti guru spiritualnya yang disebut  tha’ifah. Cyril Glasse, “Qadiriyyah” dalam Cyril
Glasse, Ensiklopedi Islam …, hlm. 320

41 Tarekat yang didirikan oleh Syaikh Umar al-Khalwati (w. 800/1397). Syaikh Umar
mendapat julukan al-Khalwati (mengasingkan diri) karena beliau sering mengasingkan diri. Cyril
Glasse, “Khalwatiyah” dalam ibid., hlm. 209-210

42 Carl W. Ernst, Ajaran dan…, hlm. 249-251
43 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm. 95
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di mana seluruh jiwa mendapat kenikmatan yang luar biasa yang berasal dari

kenikmatan bersifat rohani.44

Asy-Syāżili45 berpendapat bahwa musik memiliki beberapa fungsi,

yaitu; menyejukkan batin  para sufi yang sedang mengarungi perjalanan

spiritualitas, membangkitkan roh para wali, dapat menyejukkan roh-roh,

meringankan belenggu (dalam perjalanan spiritualitas), menghilangkan

kesedihan dan dapat mendatangkan kebahagiaan.46

Ahmad al-Gazāli dalam kitab Bawāriq al-‘Ilma’ Fi al-Radd ‘Ala

Man Yuharrim as-samā‘ Bi al-Ijma‘ menjabarkan beberapa fungsi as-samā‘

yang telah dimanfaatkan oleh para sufi dalam perjalanan spiritualnya. Fungsi

as-samā‘ itu antara lain:

a. Menghilangkan sampah batin sekaligus dapat melahirkan dampak

penyaksian terhadap Allah dalam hati

b. Dapat menguatkan hati (al-qalb)dan cahaya rohani (sirr)47

c. Melepaskan seorang sufi dari urusan-urusan yang bersifat lahiriah dan

membuat seorang sufi cenderung untuk menerima cahaya dan rahasia-

rahasia batin

d. Dapat membahagiakan hati dan roh48

44 Ibid., hlm. 31-32
45 Nama aslinya Abū Hasan Ali ibn Abdullah Asy-Syāżili (596-656 H/1196-1258 M),

pendiri tarekat Syāżiliyah. Cyril Glasse, “asy-Syazili” dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam …,
hlm. 376

46 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm. 32
47 Sirr adalah pusat spiritual, merupakan akal (intelect) yang bertempat di hati secara

simbolik. Para mistikus mengatakan bahwa di pusat inilah tempat terjadinya penyatuan (ittihād)
dengan Tuhan. Cyril Glasse, “as-sirr”dalam Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam …, hlm. 366

48 Abdul Muhaya, Bersufi Melalui…, hlm. 95-96
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Secara psikologis terdapat hubungan saling mempengaruhi antara

musik dengan kondisi jiwa. Suatu saat musik dapat mempengaruhi kondisi

jiwa, disaat lain terjadi sebaliknya.49 Bahkan ada beberapa fungsi musik

dalam perjalanan sejarah manusia, Pertama, Psikologis [kejiwaan], karya

musik dapat mempengaruhi jiwa manusia, mampu membangkitkan semangat

atau melemahkan semangat, misalnya pada lagu- lagu perjuangan,

kebangsaan. Kedua, Pedagogis [mendidik], karya musik dapat dipakai dan

amat penting dipakai sebagai perantara didalam pendidikan. Ketiga,

Sosiologis, musik oleh manusia dijadikan kawan yang dapat yang dapat

membantu  atau sebagai perantara dalam kehidupan sehari- hari, misalnya

lagu bekerja, untuk keagamaan, iringan tari, drama, film, bahkan politik.

Keempat, Kultural [kebudayaan], musik merupakan salah satu hasil

kebudayaan manusia. Musik dapat  merupakan suatu hasil kebudayaan yang

mempunyai nilai seni tinggi, misalnya karya W.A. Mozart, L. Van

Beethoven, dll. Kelima, Historis [sejarah], didalam tingkatan [nilai]

perkembangan peradaban manusia, musik menentukan tingkatan peradaban

manusia pada umumnya. Jadi karya musik merupakan salah satu tiang/ unsur

didalam menegakkan sejarah manusia.50

Sementara menurut Ihwan as-Safa berpendapat bahwa yang

membedakan musik dengan seni-seni yang lain adalah bahwa substansi yang

kepadanya bekerja, yaitu jiwa-jiwa pendengarnya, sebagaimana unsur yang

dipakainya, not-not dan irama, itu berhubungan dengan sesuatu yang sangat

49 Ibid., hlm. 35
50 Johana Prawitasari, Psikologi musik, [Jogjakarta: Buku baik, 2003] hlm. 7
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halus dan material. Musik memilki predikat kemuliaan tertinggi karena di

dalammya terdapat kekuatan semangat (ta’śīr) yang dapat menerbangkan jiwa

yang telah teratur proporsinya untuk masuk kedalam wadah  tempat jiwa-jiwa

itu dahulunya berasal.51

Pengaruh yang ditanamkan oleh irama dan melodi dari seorang

musikus dalam jiwa pendengarnya itu beragam. Kesenangan yang ditarik

jiwa-jiwa dari irama-irama dan melodi, serta cara jiwa-jiwa tersebut

menariknya juga beragam dan berbeda-beda. Itu tergantung pada tingkatan

yang didalamnya terdapat jiwa bersemayam dalam wilayah gnosis (al-

ma‘ārif) dan pada sifat baik perilaku yang menjadi objek permanen dari

cintanya. Maka, ketika setiap jiwa mendengarkan gambaran-gambaran yang

sesuai dengan objek dari kegembiraannya, kesenangannya, akan merasa

senang dan gembira dalam bayangan bahwa musik itu terbuat dari yang

dicintainya.52

Dengan demikian, bagaimanapun musik memiliki banyak manfaat

bagi kehidupan spiritualitas. Sehingga bagi mereka yang dapat memanfaatkan

musik spiritual menganggap penggunaan musik tidaklah selalu haram karena

telah terbukti dapat membantu meningkatkan pengalaman spiritual dan

kondisi spiritual.

51 Musik memiliki kekuatan untuk membawa jiwa pendengar ke dalam suatu kondisi
kesadaran atau kondisi lainnya. Fabien Maman (seorang ahli terapi musik) mengatakan: “Benih
spiritual ditemukan dalam tubuh manusia, terletak pada inti sel dalam spiral DNA dan telah
dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Ketika penelitian saintifik dilakukan, kekuatan spiritual dan
ekspresi artistik bekerja sama. Ini adalah janji vibrator sebagai karunia dari musik alam”. Djohan,
Psikologi…, hlm. 222

52 Jean Louis Michon, “Musik dan Tarian Suci dalam Islam” dalam Seyyed Hossein
Nasr  (ed), Ensiklopedi Tematis…, hlm. 602-603


