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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dalam pembahasan mengenai konsep musik al-Gazāli dalam Ihyā’ ‘Ulum

ad-Dīn dan juga mempertimbangkan perkambangan musik sekarang serta di

analisis dengan sedemikan rupa maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut.

1. Bahwa konsep musik yang disampaikan oleh al-Gazāli adalah sebuah

pemikiran yang sangat luas, dengan mempertimbangan beberapa akibat yang

akan ditimbulkan baik akibat yang buruk maupun akibat yang baik, dan al-

Gazāli juga mengakui bahwa mendengar musik adalah fitrah manusia

sebagai makhluk yang dikaruniai oleh Tuhan indera pendengaran. Oleh

karena itu al-Gazāli sebagai seorang tokoh terkemuka  di dunia Islam dengan

berbagai atribut yang digelarkan kepadanya merasa terpanggil untuk

menjelaskan beberapa pesoalan mengenai musik.  Kenyataannya adalah

bahwa musik memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia di seluruh

dunia. Untuk itu dengan konsepnya, ia mengeluarkan  berbagai pendapat

mengenai musik supaya umat Islam tidak terjerumus kepada kesesatan yang

bisa disebabkan oleh musik karena bagaimanapun juga musik adalah salah

satu jenis permainan dan permainan itu cenderung hanya untuk kesenangan.

Penggunaan musik bukanlah suatu yang haram, tetapi ada beberapa hal yang
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dapat merusak kehalalan musik, dan itu  tidak terdapat dalam musik sendiri

tetapi terdapat pada pengaruh dan akibat yang ditimbulkan ketika orang

tidak dapat mengapresiasi musik secara benar. Dalam pemikirannya, al-

Gazāli menyatakan bahwa musik adalah satu-satunya jalan untuk

mengeluarkan atau menembus sesuatu yang ada dalam hati yang paling

dalam yang bersifat halus dan tersembunyi (sirr). Maka dengan suara-suara

yang merdu yang disusun sedemikian rupa hingga tercipta suatu irama yang

harmonis akan dapat menyentuh rahasia itu dan terbukalah hijāb dan dapat

mengantarkan manusia menuju tingkatan spiritual (maqām) yang paling

tinggi. Ada tiga  maqām yang dapat dicapai dalam perjalanan spiritual

dengan bantuan musik; yaitu maqām faham, maqām ekstase (wajd) dan

maqām  ber-etika (santun). Maqām ketiga adalah maqām tertinggi dan dapat

mengantarkan seseorang untuk meraih keadaan ekstase sejati, karena bagi al-

Gazāli  wajd sejati bukanlah kemabukan seseorang dalam  as-samā‘ tetapi

suatu keadaan yang dialami  seseorang yang benar-benar telah melampaui

seluruh  hāl dan  maqām dan telah mengalami  musyāhadah dan mukāsyafah.

Maka  wajd sejati adalah implementasi dari ketaqwaan dan kecintaan

terhadap Allah sehingga  diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan etika dalam

kehidupan sehari-hari termasuk etika dalam melakukan as-samā‘.

2. Musik adalah sesuatu yang telah menjadi bagian dalam setiap perkembangan

peradaban manusia. Al-Gazāli adalah tokoh besar Islam yang memiliki

pemikiran bahwa musik itu dapat dimanfaatkan di dunia spiritual sehingga
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tidak menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Namun, konsep musik

spiritual Al-Gazāli belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena

keadaan sosial dan budaya yang sudah berbeda. Usaha untuk memanfaatkan

musik dalam peningkatan pengalaman spiritualitas manusia yang pernah

dicoba oleh musisi Indonesia belum cukup mewakili konsep Al-Gazāli. Dan

melihat kenyataan bahwa perkembangan musik masa kini cenderung

berubah pemaknaan, dari perenungan menjadi gairah (sensasi), dari rasa

menjadi rangsangan, maka butuh penelitian yang sungguh-sungguh untuk

mengembalikan unsur spiritual di dalam musik.

B. Saran-Saran.

Pertama, melihat kenyataan bahwa di masa sekarang umat Islam

dihadapkan dengan beberapa persoalan mengenai musik, baik mengenai hukum

ataupun fungsi dari musik, maka disarankan agar penikmat musik lebih berhati-

hati di dalam penggunaan musik supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang

dapat menjadikan manusia lalai terhadap apa yang seharusnya menjadi tanggung

jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Kedua, para seniman musik terutama seniman muslim hendaklah tetap

menjaga kualitas seni musiknya sehingga karya yang tercipta bukanlah karya

“murahan” yang hanya dapat dinikmati dengan cara-sara kuno atau “primitif”.

Ketiga, para pemikir muslim memiliki tanggung jawab untuk meluruskan

kembali pemahaman umat manusia terhadap kesucian musik. Untuk itu

pengetahuan mengenai musik hendaknya  menjadi perhatian dan upaya-upaya
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mewujudkan musik spiritual yang sempurna hendaklah diwujudkan dengan

berbagai metode yang baik dan bertanggung jawab terhadap relitas

perkembangan zaman.


