
 

 

ABSTRAK 

Abdul Rahman: Corak (laun) Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya KH. 

Ahmad Sanusi (Kajian Terhadap Kitab: Raudhatul Irfan dan 

Tamsyiyatul Muslimin) 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan tafsir di Indonesia yang 

menjadikannya sebagai salah satu cara mengenal Allah (ma’rifat) melalui al-Quran 

(bertasawuf). Ketika kita mengenal al-Quran, maka kita akan mengenal Allah. Untuk 

itu, maka diperlukan seorang guru untuk membimbing kita dalam proses mengenal 

Allah. Al-Ghazali adalah salah satu ulama yang sangat populer dalam bidang tasawuf. 

Selain itu, berbagai tafsir bercorak tasawuf atau dikenal dengan istilah tafsir sufi telah 

banyak ditulis oleh para ulama. diantaranya, al-Futuhat  al-Makiyyah dan  al-Fushush 

al-Hikam, karya Ibn ‘Arabi(w.638 H), Kitab Ruh  al-Ma’ani, karya  Al-Alusi (w. 1854 

M), Kitab Gharaib  al-Qur’an  wa  Raghaib  al-Furqan, karya  Imam  al-Naisabury, 

Kitab al-Qur’an al-Azhim, Qasasul Anbiya,Raqa’iq al-Muhibbin,  karya at-Tusturi (w. 

283 H), Kitab Haqa’iq At-Tafsir, karya al-Alamah Abu Abdurrahman al-Sulami al-

Sufi (w. 412 H), Kitab Arais Al-Bayan fi Haqa’iq Al-Qur’an, karya Imam Asy-Syirazi 

(w. 283 H). termasuk ulama dari Indonesia, salah satunya adalah karya KH. Ahmad 

Sanusi (Raudhatul Irfan dan Tamsyiyatul Muslimin dan Maljau Thalibin) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketasawufan KH. Ahmad 

Sanusi yang dituangkan dalam karya-karya tafsrinya. Selain itu, juga untuk 

mengetahui kecendrungan (aliran) tasaeuf seperti apa yang di anut oleh KH. Ahmad 

Sanusi. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, dengan kitab Raudhatul 

Irfan dan Tamsyiyatul Muslimin sebagai sumber data utamanya. Karena data 

penelitian ini didominasi berupa teks, maka ada beberapa tahap yang ditempuh: 

pertama, tahap investigasi yaitu penelitian validasi teks, dan yang kedua tahap 

pemahaman, untuk mengklasifikasi teks.  

Bersdasarkan hasil penelitiann tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat corak tasawuf dalam kitab Raudhatul Irfan dan Tamsyiyatul Muslimin baik 

tasawuf akhlaki, falsafi ataupun irfani. Namun yang paling mendominasi dari ketiga 

jenis tasawuf tersebut, HK. Ahmad Sanusi cendrung ke arah tasawuf akhlaki. Atau 

dapat disimpulkan juga bahwa beliau memiliki pemikiran tasawuf modern karena 

tidak hanya berorientasi murni kefanaan untuk menyatu dengan Tuhan, tetapi juga 

pemenuhan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Tuhan yang harus memperbaiki 

dirinya dengan sesama makhluk.     


