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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia kini semakin berkembang dari zaman ke zaman, 

mulai dari budaya, suku, ras serta perkembangan teknologi dan masih banyak 

lagi yang dapat memepengaruhi. Beberapa hal yang perlu diantisipasi dari 

bahaya dunia, bisikan syahwat, jerat nafsu dan masih banyak lagi yang dapat 

merusak perjalanan hidup seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah. 

Jangan sampai terjebak didalamnya, minimal jangan jatuh pada lubang yang 

sama untuk kedua kalinya.  

Terkadang manusia lupa tentang siapa dirinya, dan kepada siapa 

mereka harus kembali. Dengan begitu, banyak cara untuk mendapat 

keridhaan-Nya, sangat terbukti  jelas  bagi seorang hamba untuk dapat 

menempuhnya. Sudah tampak nyata penunjuk arah-Nya bagi orang-orang 

yang ingin melihatnya. Meski demikian, terkadang ada beberapa orang yang 

Allah sesatkan karena atas kekuasaanNya dan diberikan petunjuk bagi 

hamba-hamba Allah Swt. kehendaki. Sebab hanya Allah yang maha 

mengetahui atas siapa saja yang pantas untuk mendapatkan petunjuk-Nya 

itu.
1
 

Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi Saw, melarang jangan cinta 

dunia, seperti Nabi Sulaiman as. Dan para sahabat yang kaya, sebagai umat 

yang bertakwa harus menundukkan dunia, jangan sampai dunia diletakkan 
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dalam hati. Dan jangan ssampai dunia menguasai kehidupan kita dalam 

keseharian.
2
 

Kondisi saat ini merupakan tantangan besar, dengan diperparah 

kejadian dengan keadaan tubuh yang saat ini ruh seorang hamba cukup  

mudah terkena penyakit, dan kehidupan di era milenial yang memang sulit 

banyak kendala. Sedangkan persoalan agama kembali datang dengan silih 

berganti, hanya waktu yang dapat menyikapinya dengan sikap yang sangatlah 

terbatas. Kepadatan kegiatan seseorang yang menyibukan dirinya yang terlalu 

fokus terhadap dunia,  dengan umur manusia tidak akan bertambah dari apa 

yang sudah di tetapkanNya.
3
 Hal tersebut membuat manusia  sangat dominan 

memiliki amal yang begitu kurang, sedang Zat yang Maha Rahman dan 

Rahim sangatlah teliti. 

Perjalanan masih sangat jauh dan ajal kian mendekati. Padahal salah 

satu sifat yang diterima oleh-Nya adalah sebuah ketaatan seorang hamba. Jika 

semua itu tidak dilewati dengan baik, sia-sialah hidup kita, maka bersiap-

siaplah dengan celakaNya, sebab waktu tidak dapat di putar ulang kembali 

dan kesempatan tak mungkin datang kembali ketika maut menjemput kita.  

Bagi siapa saja yang telah berjuang dengan mendapatkan hasil yang 

baik, dialah manusia yang dapat dikatakan sebagai orang  beruntung dan 

senang selamanya. Ketahuilah, bahwasannya ibadah merupakan buah dari 

ilmu, yang manfaatnya dipetik dari usia, yaitu hasil yang pantas didapatkan 
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bagi hamba-hamba yang kuat , dan merupakan barang berharga dari para 

wakil-wakil Allah.
4
 

Pengabdian juga menghasilkan perbuatan yang mendatangkan 

kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt, seperti 

minum, makan dan bekerja mencari nafkah.
5
 Semuanya dilakukan untuk 

menempuh tujuan hidup yang di tuju. Karena dengan melakukan perbuatan 

tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Memerlukan jarak yang cukup lama, dengan berbagai kesulitan besar 

yang akan menghadang, aral dan kendalanya begitu banyak.   Dengan 

bertubi-tubinya cobaan dan kesusahan maupun kendala itu lah yang dapat 

menciptakan para „abidin (ahli ibadah) sebagai hamba yang sangat mulia 

dihadapanNya, karena berhasil dengan mudah dalam menempuh sulitnya 

rintangan-rintangan yang di tempuh. Nantinya akan menjadikan seseorang 

menjadi mulia karena berhasil mampu menempuh jalan sulit dengan menuju 

tempat yang paling mulia dan dirindukan, yaitu surga-Nya.
6
 

Rasulullah Saw. telah bersabda,“ketahuilah, bahwa (jalan menuju) 

surga itu penuh  rintangan dan lika liku, sedangkan jalan ke  neraka itu mudah 

dan rata.” (H.R muslim). 
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Allah subahana wa ta‟ala berfirman 

Yang artinya  “ Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan 

usahamu adalah disyukuri (diberi balasan),” (Al-Insann : 22) 

Tantangan yang berat untuk mencapai tujuan tersebut, banyak 

bahaya yang menghadang. Memang, sungguh sangat mulia seorang hamba 

yang mampu melewati jalan yang sulit ini, meski sangat sedikit orang-orang 

yang telah berhasil mencapai tujuannya. Orang yang telah ditetapkan 

langkahnya melalui rahman dan rahimNya, hingga mencapai puncak tujuan 

akhirnya, yakni mendapat ridhoNya. 

 Untuk menemui jalan yang di inginkan, segerakan dalam 

memperhatikan dengan cermat dan mencari jalan supaya dapat menempuhnya 

dengan selamat. Cara itu dengan petunjuk dan arahan Allah Swt. Supaya 

tidak terjerumus kedalam jalan di bagian yang penuh dengan rintangan dan 

membinasakan.
7
 

Menurut Syaikh Shalih , “amal ditolak dan tidak diterima, bahkan ia 

berdosa karenanya, sebab amal tersebut adalah maksiat, bukan taat”. Agar 

bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak benar 

terkecuali dengan ada syarat. Yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari 

syirik besar dan kecil dan sesuai dengan tuntunan Rasul.
8
 

Dengan begitu seseorang yang berusaha dan gigih dalam mencari tau 

mengenai ajaran-ajaran yang berhubungan dengan agama (syariat islam), 
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hatinya pasti akan tersentuh untuk dapat apa yang sepantasnya dia lihat yaitu 

melihat semua makhluk Allah dengan pandangan rahman rahimnya, serta 

menghilangkan sikap yang tak sepantasnya ada pada dirinya, seperti 

menyombongkan diri kepada sesama makhluk Allah. Karena dengan ini 

semua yang kita inginkan akan terasa mudah untuk dicapai. Anugerah-Nya 

akan memperlihatkan rahasia-rahasia seputar permasalahan dalam 

berinteraksi dengan agama.
9
 

Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, 

melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat serta meninggalkan 

perbuatan buruk.  Karena dalam firmannya, Allah menciptakan jin dan 

manusia bertujuan hanya untuk beribadah, yang terdapat dalam Al-Qur‟an 

surat Adz Dzariyat ayat 56,  

Yang artinya : 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

mengabdi kepada-Ku”. (Adz-Dzariyat : 56) 

Banyak sekali berbagai ragam rintangan dalam melakukan ibadah 

kepada-Nya, godaan datang kapanpun dan dimanapun,  rayuan dunia dan 

setan selalu mengotori perjalanan seorang hamba untuk menuju-Nya. Karena 

perjalanan hidup yang berharga  adalah suatu kehidupan yang tentram dan 

kematian. Bisa berbentuk dalam sebuah hambatan ataupun kegembiraan yang 

nantinya akan menipu diri sendiri. Sesungguhnya, dengan menekuni  ibadah 
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yang ditekuni dan diaplikasikan dalam kehidupannya ia akan menerima 

cahaya kemudahan dan pertolongan dari Allah swt. 

Menurut Imam Al Junaid berkata, “ Sesungguhnya awal yang 

dibutuhkan oleh seorang hamba dari sesuatu yang bersifat hikmah adalah 

mengetahui sang pencipta atas keterciptaan dirinya, kebaruan diri tentang 

bagaimana kebaruannya, sifat keperbedaan Sang pencipta dari sifat makhluk, 

sifat keberbedaan “Zat yang lama” dihasilkan oleh “yang baru” (alam), manut 

pada ajakan-Nya. Sebenarnya orang yang belum mengetahui Zat Sang 

penguasa alam, maka ia tidak akan mengetahui keberadaan kerajaan alam 

tentang status kepemilikannya untuk siapa.”
10

 

 Ketaatan dan ketakwaan adalah keharusan yang memang untuk 

menjaga hidupnya sebuah hati dan terhindar dari perbuatan syirik, seperti 

contohnya makan dan minum demi kelangsungan yang menghidupi 

keseharian hidup jasmani. Sedangkan kemaksiatan adalah laksana kebutuhan 

primer yang didalamnya terdapat racun yang perlahan-lahan dapat membunuh 

hati, padahal seorang hamba itu membutuhkan peribadahan kepada Allah 

Azza wa Jalla. Ia butuh kepada-Nya sebagaimana butuhnya seseorang 

terhadap hal-hal yang dapat melangsungkan kehidupan jasmaninya dengan 

cara terus menerus memakan santapan santapan yang bermanfaat dalam 

waktu – waktu tertentu.
11
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Menurut Imam Al-Ghazali pengabdian merupakan tahapan 

perbuatan yang di ridhoiNya dan ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa 

dan mulia. Pengabdian  juga merupakan tujuan bagi orang – orang yang 

memiliki keinginan yang  cukup keras (himmah), yang merupakan suatu 

labeling bagi hamba Allah yang cerdas. Pengabdian  juga merupakan tahapan 

kebahagiaan dan alat untuk menuju surgaNya.
12

  

Allah Swt. telah berfirman,  

“ Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku.” (Al-Anbiyya‟: 92) 

Menjalankan pengabdian dengan merenungkan tahapan-tahapan 

perjalanannya dari awal hingga akhir sehingga tercapainya tujuan yang di 

cita-citakan oleh para hamba dalam penempuhannya, terlihat semudah itukah. 

Yang padahal di dalamnya penuh dengan semak – semak dengan akar  

belukar, tanjakan-tanjakan, penuh rintangan – rintangan yang menghadang, 

dan akan dirasakan sangat berat untuk melaluinya  jika tidak di barengi 

dengan keikhlasan.  

Rasulullah Saw. Menjelaskan dalam sebuah hadits, yang artinya, 

“ Sesungguhnya cahaya (petunjuk) itu apabila telah masuk ke dalam hati 

(seorang hamba), maka ia akan membuatnya merasa luas dan lapang. 

Kemudian sahabat beliau bertanya, „Wahai Rasulullah, apakah hal itu 

memiliki tanda yang dapat dikenali dengan menyaksikannya?‟ Beliau lalu 

menjawab, „Menjauhkan diri dari negeri yang penuh  tipuan (bujuk rayu 
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dunia) dan kembali kepada negeri keabadian, serta bersiap siap menghadapi 

maut sebelum (maut itu) menjemput”.
13

 

 Apabila terlintas niatan untuk mendalami tahapan-tahapan ibadah 

tersebut terdapat dalam hati seorang hamba, maka akan terasa pada hatinya 

berkata “Aku merasa telah dikaruniai beragam kenikmatan oleh Allah Swt. 

Seperti ketentraman hidup, berbicara, berpikir, bernafas, menghirup udara 

segar,  begitupun dengan hal-hal lezat yang lainnya. Serta dihindarkan dari 

macam-macam malapetaka dan penyakit. Untuk semua itu, tentu ada Zat 

yang memberinya, yang mengharuskan kita untuk selalu bersyukur dan 

mengabdi hanya kepada-Nya yakni Zat yang maha Luhur. 

Menurut Kant  jalan yang dapat dilalui untuk bertemu dengan 

Tuhan yaitu melalui jalan akal budi praktis dan moralitas. Karena itu Kant 

berkata “Aku harus menjunjung tinggi mengenai Ilmu pengetahuan agar  bisa 

mendapatkan tempat buat Iman”.
14

 Yang artinya Kant menganggap Tuhan itu 

bukan suatu permasalahan yang bisa dibuktikan secara teoritis, tetapi 

permasalahan iman ini bisa kita buktikan dengan akal budi praktis murni.  

Dengan ini dapat dikatakan kritik – kritik Kant tentang kemustahilan untuk 

mengetahui Tuhan, berdasarkan pada eksperimental justru bergunna untuk 

memperjelas  pengertian kita tentang Tuhan.
15

 

                                                           
13

 Hawazin, Abdul Qasim Abdul Karim, Al-Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah Sumber 

Kajian Ilmu Tasawuf. hlm 40. 
14

 Fitzerald K Sitorus, artikel makalah kelas filsafat modern “Dari Subyek yang Kosong hingga 

Tuhan sebagai Postulat”. Serambi Salihara, Sabtu 26 November 2016. hlm.14. 
15

 Fitzerald K Sitorus, artikel makalah kelas filsafat modern “Dari Subyek yang Kosong hingga 

Tuhan sebagai Postulat”. Serambi Salihara, Sabtu 26 November 2016. hlm.14. 



9 

 

 

Perjalanan dalam menjalankan ibadah dapat dibuktikan melalui 

akal budi praktis. sebagaimana akal budi teoritis melainkan sebagai postulat 

atau pengandaian hipotesis. Karena kewajiban dan moralitas itu bersifat 

imperatif, artinya mutlak. “Bertindaklah sesuai maksim yang dapat sekaligus 

kau hendaki menjadi hukum umum”. Imperatif itu berhubungan dengan 

sebuah kewajiban, dan tujuan moralitas adalah kebaikan tertinggi. Sebagai 

makhluk rasional, kita harus sadar bahwa apa yang perlu dilakukan pada 

hidup itu, adalah pentingnya merealisasikan kebaikan tertinggi.
16

 

Berkenaan dengan masalah di atas, persoalan tentang pengabdian 

manusia merupakan masalah yang sangat menarik untuk dibicarakan. 

Pengabdian menurut anggapan umum identik dengan ibadah syariat saja 

tanpa didasari dengan hati yang ikhlas. Pengabdian seringkali dipandang 

sebagai sesuatu yang sifatnya jasmaniah, bahkan dianggap sebagai nilai yang 

utama. 

Melihat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali 

dan Immanuel Kant, dapat dikatakan bahwa pengabdian hamba dalam 

melakukan kehidupan memerlukan jalan yang begitu panjang, perlu adanya 

pembuktian dan usaha untuk mencapai tujuan hidup yakni bertemu dengan 

Allah Swt. Dengan melalui beberapa tahapan – tahapan dengan ikhlas, 

manusia akan mendapatkan kebaikan tertinggi yang bersifat universal dan 

bersifat kemanusiaan. 

                                                           
16

 Fitzerald K Sitorus, artikel makalah kelas filsafat modern “Dari Subyek yang Kosong hingga 

Tuhan sebagai Postulat”. Serambi Salihara, Sabtu 26 November 2016. hlm.15. 



10 

 

 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, pengabdian hamba 

memerlukan usaha yang sangat keras dan melalui proses yang berliku. 

Menurut penulis, manusia dapat mencapai kebaikan tertinggi dengan 

menerapkan tahapan-tahapan ibadah untuk bertemu dengan TuhanNya.  

 Dan berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk 

menganalisa mengenai pengabidan hamba terhadap Allah Swt dengan 

berbagai jalan yang di tempuh. Penulis menguraikan judul ; “KONSEP 

PENGABDIAN IMAM AL GHAZALI PERSPEKTIF IMMANUEL KANT” 

 

A. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas penulis tertarik dengan menguraikan konsep 

pengabdiaan seorang hamba kepada Allah Swt. Al  Ghazali merupakan salah 

satu tokoh filsuf islam yang membahas tentang pengabdian. Karena pada 

dasarnya setiap manusia hidup di duni ini memiliki tujuan yaitu „abdilah 

(mengabdi kepada Allah Swt.) dan bagaimana Imam Al Ghazali menguraikan 

tahapan-tahapan seorang hamba untuk mencapai keridhoaan  Allah Swt.  

Penulis akan mencari bagaimana pandangan Immanuel Kant 

terhadap  konsep pengabdian menurut imam Al Ghazali. Dari uraian tersebut 

akan menimbulkan pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep pengabdian hamba menurut Imam Al-Ghazali? 

2. Bagaimana tinjauan Immanuel Kant terhadap konsep pengabdian Imam Al 

Ghazali?  
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B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengabdian menurut Imam Al 

Ghazali 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Immanuel Kant terhadap konsep 

pengabdian Imam Al Ghazali 

 

C. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil analisa diharapkan dapat memberikan hasil bermanfaat 

yang sejalan dengan tujuan penelitian di atas dan hasil analisa ini diharapkan 

dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Dalam analisa ini terdapat 

kegunaan yang meliputi dua aspek, yaitu : 

1. Secara teoritis hasil analisis ini dapat memberikan masukan dan 

menambah wawasan keilmuan serta teoritik maupun konseptual dalam 

rangka perkembangan ilmu pengetahuan serta pentingnya penerapan 

ibadah yang baik dalam penghambaan seorang hamba kepada Allah Swt 

demi mencapai ridho-Nya. 

2. Kegunaan praktis, hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi yang 

berguna bagi seorang hamba Allah dalam mencapai tujuan yang 

dicapainya untuk mencapai peribadahan yang benar-benar mulia di 

hadapan-Nya. Bukan hanya dunia saja yang di junjung, melainkan 

akhirat pun sangatlah penting untuk di utamakan.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Sampai saat ini sudah banyak pengamatan dan penelusuran 

penelitian yang membahas mengenai etika dalam hidup. Tetapi belum ada 

yang menggunakan  bagaimana tahapan pengabdian seorang hamba untuk 

menuju kepada Allah Swt. Untuk mendapatkan keridhoan-Nya. Ada beberapa 

penelitian yang membahas konsep etika pengabdian Imam Al-Ghazali 

perspektif Immanuel Kant.  

Pertama, artikel jurnal fakultas tarbiyah, IAIN Raden Fatah 

Palembang. Dengan judul Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan 

Akhlak. Yang ditulis oleh Enok Rohayati, menjelaskan tentang pemikiran Al 

Ghazali tentang pendidikan Akhlak yang dibagi dalam pembagian akhlak dan 

metode pendidikan akhlak. Yang memilikin4 kriteria akhlak baik dan buruk, 

yaitu kekuatan ilmu atau hikmah, kekuatan marah yang terontrol oleh akal 

dan kekuatan keseimbangan (keadilan). 

Kedua, artikel jurnal dari Institut Agama Islam Negeri Mataram, 

dengan judul Konsep Pendidikan Etika Sufistik-Filosofis Al Ghazali. 

Yang di tulis oleh Sahid HM, menjelaskan tentang konsep pendidikan etika 

Al Ghazali dala membina etika yang bermuara pada sufistik-filosofis yang 

cenderung ma‟rifat pada Allah dan di proses dengan metode tazkiyat an-nafs, 

taqarrub, dan tahassub dengan cara riyadlah. Tiga dimensi ini dijadikan 

sebagai landasan untuk membina etika seseorang secara baik. 

Ketiga, artikel jurnal fakultas Ushuluddin dari Universitas Darul 

„Ulum Jombang dengan judul Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant ( 
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Deontologi, Imperatif kategoris dan Postulat Rasio Praktis). yang ditulis Moh 

Dahlan, yang membahas tentang kritik atas rasio murni yang menolak tentang 

keraguan sains. Dan membahas kritik atas rasio praktis yang menjelaskan 

tentang baik dan buruknya tindakan bagi diri sendiri dan tanpa pembatasan. 

Keempat, artikel jurnal dengan judul Eksistensi Tuhan Mneurut 

Immanuel Kant : jalan moral menuju Tuhan. Yang ditulis Simom Petrus 

L.Tjahjadi yang membahas tentang argumen argumen Kant dalam 

penerimaan eksistensi Tuhan. Dan kritik dari beberapa tokoh terhadap rasio 

murni. Sedangkan penulis meneliti tentang konsep pengabdian Imam Al-

Ghazali perspektif Immanuel Kant yang menjelaskan bagaimana pengabdian 

hamba untuk mencapai tujuan hidup dengan menggunakan etika ibadah Imam 

Al-Ghazali. 

Kelima, artikel jurnal dengan judul Pemikiran Filsafat Moral 

Immanuel Kant. Yang ditulis Moh Dahlan, yang membahas tentang kritik 

atas rasio murni dan rasio praktis. Sedangkan penulis meneliti tentang konsep 

pengabdian Imam Al-Ghazali perspektif Immanuel Kant yang menjelaskan 

bagaimana pengabdian untuk mencapai tujuan hidup dengan menggunakan 

etika ibadah Imam Al-Ghazali. 

Keenam, skripsi fakultas Ushuluddin, Universitan Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung 2004. Judul Etika Dalam Pandangan 

Immanuel Kant. Yang ditulis oleh  Roni Muhaemin, yang membahas 

tentang latar belakang pemikiran etika Immanuel Kant. Sedangkan penulis 

meneliti tentang konsep pengabdian Imam Al ghazali perspektif Immanuel 
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Kant yang menjelaskan bagaimana pengabdian hamba untuk mencapai tujuan 

hidup dengan menggunakan etika ibadah Imam Al Ghazali. 

Ketujuh, skripsi fakultas Ushuluddin, Universitas Islam negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung 2007. Judul Konsep Yaumul Ba’ats Menurut 

Al-Ghazali. Yang ditulis Agus Manriadi, membahas tentang konsep yaumul 

ba‟ats menurut Imam Al Ghazali, dan cara pandang Al Ghazali dalam 

memandang hari kebangkitan yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat 

penting. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Al-Maraghi, setiap unsur yang ada pada diri seorang hamba 

mempunyai fungsi yang berbeda-beda, berkaitan dengan kema‟rifatan kepada 

Allah Swt. Akal memiliki fungssi pembuktian dalil secara logika, hikmah 

memberi isyarat, dan ma‟rifat memberi kesaksian secara utuh.
17

 

Akal dapat menunjukkan hikmah dan mengisyaratkan, dam 

ma‟rifat mempersaksikan. Jadi,kejernihan Ibadah tidak akan didapat kecuali 

dengan kejernihan Tauhid. Berbeda dengan Az-Zahir Ubadi. Menurutnya, 

ma‟rifat adalah nama : artinya, keberadaan pengagungan dalam hati yang 

mencegahnya dari sikap ateis dan kufur ( ketiadaan pengakuan pada Tuhan 

dan keberadaan pengakuan yang disertai penyerupaan).
18
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 Hawazin, Abdul Qasim Abdul Karim, Al-Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah Sumber 

Kajian Ilmu Tasawuf. hlm 41. 
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Pengabdian adalah cara yang dapat dilalui oleh hamba yang di 

ridhoi Allah Swt dengan kriteria takwa dan mulia. Pengabdian juga 

merupakan pencapaian akhir bagi hamba yang memiliki keinginan keras, 

serta merupakan ciri khas dari orang-orang yang ceerdas. Dan pengabdian 

termasuk cara untuk mencapai kebahagiaan dan sarana menuju surgaNya.
19

 

Tidak mudah untuk melakukan perjumpaan dengan Allah Swt. 

Memerlukan beberapa tahapan-tahapan, yakni 7 tahapan yang menurut Imam 

Al-Ghazali untuk di jalani dengan ikhlas dan sabar : 

1. Tahapan ilmu dan ma‟rifat 

2. Tahapan menuju tobat 

3. Tahapan menempuh rintangan berupa godaan 

4. Tahapan menepis kendala-kendala di jalan ibadah 

5. Tahapan dorongan-dorongan (rasa takut dan harapan) 

6. Tahapan menghindarkan diri dari perusak-perusak ibadah 

7. Tahapan pujian dan syukur.
20

 

 

Tahapan pertama, ilmu dan ibadah sangatlah pokok dari poros  segala 

sesuatu, karena dengan keduanya akan terjadi apa yang dibaca dan didengar, 

baik itu berupa tulisan. Pengajaran oleh para guru, nasihat-nasihat oleh para 

juru nasihat, maupun penelitian. Karena dengan jalan tersebut, kitab – kitab 

Allah Swt. telah diberikan kepada para wakil allah yaitu  para Rasul.
21
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 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.2. 
20

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.16. 
21
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Tahapan kedua Tobat, bertobat dengan alasan karena tobat, pengabdian 

dan ketaatan itu bagian dari tahapan-tahapan untuk menuju pengadilan 

Allah.
22

 Jadi tobat itu sangat di prioritaskan  untuk menolong diri kita agar 

dapat  merasakan hasil dan manfaat dalam sebuah pengabdian.
23

 Tobat 

merupakan hal terpenting untuk diamalkan di dalam kehidupan. Tobat 

bukanlah suatu perkara yang hanya diucapkan lewat lisan saja, akan tetapi 

seseorang yang telah berniat untuk bertaubat hendaklah istiqomah dan 

sungguh-sungguh. 

Tahapan ketiga godaan-godaan,  dari mulai godaan Dunia, Manusia, 

Setan dan hafa nafsu.
24

 Dalam melakukan tahapan-tahapan pasti akan banyak 

godaan-godaan yang akan menemui keempat godaan tersebut saatn mengabdi 

atau melakukan ibadah kepada Allah Swt. Perlu adanya penolakan keras dari 

dalam diri sendiri agar terhindar dari godaan-godaan tersebut. Jika tidak 

dilakukan, maka tidak akan tercapai keinginan untuk beribadah.
25

 

Tahapan keempat yakni hambatan-hambatan di jalan ibadah, dari 

mulai hambatan rezeki dan tuntutan nafsu, keragu-raguan dan kekhawatiran, 

ketetapan, musibah dan kesulitan hidup.
26

 Setiap manusia pasti 

mengharapkan dapat hidup bahagia dan sejahtera, akan tetapi tidak demikian. 

Sebab itu manusia dianugerahi Allah sarana yang lebih sempurna yaitu akal, 

ilmu, pikiran dan sebagainya. Sebagai bagian dan jaminan rezeki Allah. 

                                                           
22

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.37. 
23

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.37. 
24

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.10. 
25

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.10. 
26

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.221. 
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Tahapan kelima dorongan dan motivasi, untuk menaklukan perasaan 

bangga dapat dilakukan dengan mencari kekurangan yang dilakukan selama 

menjalankan pengabdian.
27

 Banyak manusia yang lupa akan perjuangan orang 

di belakangnya, terkadang hal sekecil pun di lupakan. Padahal untuk 

melakukan tahapan pengabdian perlu memperhatikan orang-orang yang 

memberikan dan melakukan dukungan terhadap perbuatan yang dilakukan. 

Tahapan keenam menghindari faktor-faktor perusak ibadah,  

janganlah beramal dan berbuat sesuatu demi suatu tertentu. Beramal sesuai 

hati dan keinginan kita dan diniatkan lillah demi menuju kepadaNya dengan 

kegiatan yang kita lakukan tanpa pantang menyerah serta bersungguh-

sungguh dengan usaha yang sangat gigih demi pencapaian sebuah 

keridhoanNya.
28

 

Tahapan yang ketujuh adalah pujian dan syukur, dengan pujian dan 

syukur terhadap Allah Swt. Agar nikmat itu kekal, agar nikmat itu terus 

ditambah  oleh Allah Swt. Karena syukur itu  pengikat nikmat, dengan 

menyatkan syukur maka nikmat yang didapat menjadi langgeng dan lestari. 

Begitupun jika bila meninggalkan syukur, maka nikmat itu akan lenyap.
29

 

Tahapan  tahapan inilah yang akan mengabulkan keinginan kita 

untuk mencapai tujuan hidup, yakni bertemu dengan Allah swt. Tokoh yang 

dikenal sebagai filsuf modern yang paling berpengaruh.pemikirannya yang 

analitis dan tajam memasang patokan yang mau tak mau menjadikan acuan 
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 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.302. 
28

 Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin.(jakarta timur:KHATULISTIWA Press,2008).h.373. 
29
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bagi segenap pemikiran filosofis kemudian terutama dalam bidang 

epistemologi, metafisika, dan etika.
30

 

Menurut Kant, hanya kehendak  inilah yang benar-benar dijadikan 

sebagai moral dalam kebijaksanaan, selanjutnya masalah konstitusi 

emosional. Pemenuhan kewajiban yang terdorong  oleh kepentingan sendiri 

atau dari dorongan emosional yang disebut legalitas. Secara lahiriah ada 

kesesuaian antara kehendak dan kewajiban, tetapi secara batin segi kewajiban 

tidak memainkan peranan. Melakukan kewajiban karena ingin memenuhi 

kewajiban itulah kehendak yang baik tanpa pembatasan, itulah yang oleh 

Kant disebut Moralitas.
31

  

Untuk mengukur moralitas seseorang, kita tidak dapat melihat dari 

hasil perbuatan. Bahwa hasil perbuatan adalah tidak membuktikan adanya 

kehendak yang baik. Karena itu, Kant menolak segala etika sukses. Perbuatan 

manusia menjadi baik dalam arti  moral bukanlah hasilnya, bukan juga hasil 

yang dimaksud atau yang akan dicapai oleh pelaku. Melainkan apakah 

kehendak pelaku ditentukan oleh kenyataan bahwa perbuatan itu merupakan 

kewajibannya.
32

 

Dalam kriteria kewajiban moral, kant menjawab bahwa kriteria itu 

adalah IMPERATIF KATEGORIS. Imperatif kategoris berbunyi 

“Bertindaklah Secara Moral”
33

. Imperatif kategoris adalah keharusan yang 
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tidak bersyarat, melainkan mutlak. Imperatif itu mewajibkan kita untuk 

melakukan apa yang wajib tanpa syarat, wajib mutlak. Imperatif kategoris 

adalah keharusan begitu saja, keharusan yang berlaku tanpa kekecualian, 

secara niscaya.
34

 

Pembuktian untuk menaati kewajiban semata-mata mengenai 

kenyataan moralitas menurut Kant tidak bersifat teoritis melainkan praktis. 

etika bukan teori abstrak, melainkan refleksi dari pengalaman yang tidak 

dapat disangkal, yaitu kesadaran moral. Kesadaran moral adalah kesadaran 

adanya kewajiban mutlak.
35

 

Dalam hal ini bahwa ada kewajiban mutlak tidak berdasarkan suatu 

bukti teoretis, melainkan sudah diketahui dan dirasakan. Karena tidak dapat 

mendeduksikannya, hanya dapat menunjuk kepada orang tersebut bahwa 

kesadaran itu suatu yang fakta, tetapi bukan fakta empiris. Fakta empiris 

dapat dibuktikan lepas dari kesadaran kita, tetapi fakta moralitas hanya ada 

dalam kesadaran diri kita. Kant bicara tentang fakta akal budi.
36

  

Dengan begitu kant mengajarkan manusia untuk berbuat atau 

melakukan pengabdian dengan ikhlas dan tanpa syarat. Karena untuk 

mencapai tujuan hidup tidak perlu banyak melakukan hal-hal yang tidak 

sepantasnya dilakukan. Cukup lakukan apa yang sudah menjadi kewajiban 

kita dalam kehidupan ini, dengan tanpa harapan apapun. Karena dengan 
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begitu akan tercapai keinginan yang dituju dan akan dirasakan oleh diri 

masing-masing. 

 


