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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiruk pikuk Dunia modern dan kehidupan milenial menjadi sebuah

ancaman serius bagi pertumbuh-kembangan spiritual. Dewasa ini, kehidupan

remaja yang menjadi tombak penerus bangsa sedang menjadi objek

pengkhawatiran masyarakat. Bagaimana tidak, problematika kompleks seperti

krisis jati diri yang harus dilewati setiap orang – dalam masa perkembangannya

berada pada tahap remaja awal hingga dewasa awal – diguncang hebat oleh

kemorosotan moral di zaman gawai ini.

Perkembangan penalaran moralitas remaja saat ini rentan dengan

kerapuhan. Tokoh otoritas yang seharusnya memiliki sikap-sikap suri tauladan

tidak optimal didapatkan sang anak. Terlebih dari sikap orang tua yang kurang

optimal dalam memberikan perhatian terhadap kebutuhan tugas perkembangan

anak, ditambah lagi dengan kurangnya wawasan orang tua terhadap kebutuhan

tersebut. Masalah yang timbul selanjutnya adalah anak yang telah tumbuh dewasa

dengan pola asuh tersebut menjadi pribadi yang tidak memiliki pandangan yang

lebih luas. Maka banyak perilaku-perilaku yang menyimpang berdasarkan

penalarannya yang sempit, termasuk mengenai kesadaran bermasyarakat, bertata

krama, dan norma-norma.

Demi menopang akhlak mulia para remaja, maka butuh disadarkannya

mengenai penalaran moralitas. Dalam psikologi perkembangan islami, penalaran

moralitas pada anak dan remaja memiliki beberapa tingkat dan tahap. Pada tingkat

prakonvensional, anak mematuhi peraturan yang dicontohkan otoritas dan dinilai

berdasarkan konsekuensi langsung. Tahap satu pada tingkatan ini adalah

mengenai dan kepatuhan, seorang anak akan meniru dan mematuhi tokoh otoritas

untuk menghindari hukuman, dan tidak menganggap sesuatu merupakan
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kesalahan jika kesalahan tersebut tidak diketahui dan tidak dihukum. Tahap

kedua,pertukaran instrumental, seorang anak mematuhi peraturan jika diberi

penghargaan dan mendapatkan keuntungan.1

Jika anak telah terlanjur melakukan hal-hal yang merupakan efek negatif

dari ketidaksiapan mentalnya tersebut, maka konsekuensi berlaku, baik sebagai

anak, maupun sebagai calon penerus bangsa. Contohnya seperti para Anak Didik

di LPKA, mereka telah mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang

berlaku. Secara psikis, masih banyak Anak Didik yang merasa tidak dapat

menerima diperlakukan dan dididik dalam kondisi terisolasi, namun itulah

konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Dengan begitu, perlu adanya sebuah

pemaknaan yang lebih mendalam mengenai hukuman tersebut.

Mengatasi ketidaksiapan mental para remaja dalam menyikapi persoalan

tersebut, maka Utsman al-Maghriby mengutarakan komentar mengenai kebutuhan

berkhalwat, “Adalah wajar bagi seseorang yang memutuskan diri dari kesertaan

bersama sesamanya supaya bebas dari segala jenis pengingatan, kecuali

pengingatan kepada Tuhan, terbebas dari tuntunan diri akan segala sebab duniawi.

Apabila tidak demikian, maka tindakannya berkhalwat hanya akan

menjerumuskannya pada cobaan dan bahaya.”2

Kehidupan remaja saat ini, seperti yang dikomentari oleh Syekh ‘Abdul

Qadir al-Jailani, bahwa tingkah laku remaja zaman sekarang tidak seperti

orang-orang yang diawasi dan takut pada Allah. Mereka mengosongkan hatinya

dari al-Haqq ‘Azza wa Jalla dan memenuhinya dengan dunia, penghuninya, dan

benda-benda duniawi.3 Sedangkan berkhalwat seperti yang diutarakan Utsman

al-Maghriby di atas, mendapatkan hati yang terbebas dari segala sebab duniawi.

Seperti halnya seseorang yang berada dalam maqam muraqabah, ia takut kepada

1 Aliah B. Purwakania Hasan, “Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia
dan Prakelahiran hingga Pascakelahiran”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 273.

2 Al-Qusyairy An-Naisabury, “Risalah Qusyairiyah – Induk Ilmu Tasawuf”, (Surabaya: Risalah Gusti), cet.
ketujuh, h. 94.

3 Syekh ‘Abdul Qadir Jailani, “Renungan Sufi”, terjemah: Kamran As’ad Irsyadi, (Jakarta: Diadit Media), h.
196.



3

Tuhannya, mengosongkan hatinya kecuali hanya ada Tuhan di dalamnya.

Ketakutan dan pengosongan hati tersebut adalah sikap dari keyakinan atas

kemahapengetahuannya Tuhan, meyakini bahwa dirinya senantiasa berada pada

pengawasan Tuhan adalah esensi dari muraqabah.

Jika konsepsi tasawuf di atas diterapkan pada kehidupan remaja saat ini,

betapa cerahnya masa depan kehidupan bangsa. Menjawab permasalahan tersebut,

dalam psikologi positif, baik itu piskologi agama, psikologi Islam, dan psikologi

Sufi, masa muda yang ditempatkan dalam tahap perkembangan yang sangat

penting itu mendapat perhatian lebih. Dalam Agama Islam diyakini bahwa anak

adalah masa depan, sebuah investasi besar bagi agama dan bangsanya dan dalam

psikologi Sufi ada hati yang harus dijaga sejak dini. Oleh karena itu,

permasalahan ini diangkat melalui subjek sekaligus sumber data primer yang

merupakan Anak Didik LPKA Sukamiskin Kelas II Bandung dan akan ditinjau

melalui cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi Sufi.

B. Rumusan Masalah

Di atas telah diuraikan mengenai hubungan terkait muraqabah, khalwat,

dan jeruji besi. Dengan begitu, uraian selanjutnya mengenai

permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tema penelitian ini

menyangkut-pautkan ketiga hal tersebut.

1. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas Anak Didik?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi spiritual Anak Didik?

3. Bagaiamana hubungan khalwat dan ‘uzlah pada spiritualitas Anak Didik

LPKA?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan maslah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut.
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1. Memahami maksud dari spiritualitas Anak Didik.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kondisi spiritual Anak

Didik dalam masa hukuman penjara.

3. Menemukan makna lain dari hukuman pidana sebagai sarana khalwat bagi

Anak Didik LPKA Sukamiskin.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengarah pada

pengembangan ilmu dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan

konsep dan teori, khususnya dalam bidang ilmu ketasawufan. Penelitian ini dapat

berguna bagi pengembangan keilmuan di jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Secara

praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif bagi

lembaga yang bersangkutan, yaitu LPKA Kelas II Bandung. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat membantu memberikan informasi, khususnya kepada

instansi-instansi kelembagaan pemasyarakatan.

E. Kerangka Berpikir

Usia menjadi faktor yang krusial bagi pertanggungjawaban sebuah

kejahatan dari seorang anak. Untuk memidanakan seorang anak, maka ketentuan

usia pun dipertimbangkan. Anak yang melakukan tindak pidana pada usia 12

hingga 14 tahun diberikan hukuman tindakan, sedangkan anak di atas usia 14

hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana mendapat hukuman kurungan

paling lama hingga sepuluh tahun penjara. Pertimbangan tersebut tidak luput

dipengaruhi dari faktor tugas perkembangan anak yang mana setiap tahap

perkembangan memiliki tindakan-tindakan berbeda yang sesuai dengan tingkat

perkembangan psikis, emosional, moral, kognitif, sosial, dan spiritual seorang

anak. Konsekuensi yang berlaku bagi setiap tahap perkembangan disesuaikan

dengan tingkat perkembangannya secara proporsional.

� �䇅�����⺁�䇅 �䇅������⺁�� �Ϊ�ِ�Ϙ ��䇅⺁ �Ϊ�ِ�Ϙ�˴…
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“…dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan

segalanya dengan ukuran dengan serapi-rapinya.”4

Ayat di atas menekankan bahwa segala sesuatu terjadi bukan kebetulan

dan kehendak manusia semata, melainkan sudah Tuhan tentukan setiap detailnya

agar aspek kehidupan makhluk-Nya proporsional.5 Dalam pertumbuhan dan

perkembangan manusia, Tuhan menciptakannya secara bertahap, manusia tidak

langsung mengenali dirinya, melainkan proses berangsur-angsur yang kemudian

menggiringnya kepada kematangan dan kesadaran akan Diri. Proses tersebut

ditentukan sesuai ukurannya dan setiap hamba-Nya harus melewati

tahapan-tahapan tersebut.

Ayat berikut menegaskan bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk

berkembang.

�� �䇅�����⺁�䇅 �䇅䇅��⺁�ِ�Ϙ ���k�˴ �鶘 �䇅���k�˴ ���� �ϥ�䇅����䇅 �驸 �䇅䇅��㌳ ���

“Mengapa kamu tidak percaya kepada Kebesaran Tuhan? Dia

sesungguhnya telah menciptakanmu dalam beberapa tingkatan kejadian.”6

Proses perkembangan manusia yang ditentukan secara proporsional

terlihat pada tugas-tugas perkembangan manusia yang secara bertahap. Misalnya

seperti dalam aspek fisik pada usia 12-18, manusia akan mengalami kematangan

reproduksi yang disebut dengan pubertas, terjadinya perubahan-perubahan dalam

bentuk tubuh dan secara emosional karena dipengaruhi oleh hormon.

Perkembangan yang kemudian terjadi secara emosional dan sosial pada rentang

usia 18-32 tahun, seseorang sudah dikatakan dewasa jika pola pikir dan

tindakannya mengarah pada kebijaksanaan dalam bersosial, menentukan

keputusan dengan segala pertimbangan, dan mampu mengendalikan

tempramennya.

4 Q.S. al-Furqaan [25]: 2

5 Aliah B. Purwakania Hasan, “Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia
dan Prakelahiran hingga Pascakelahiran”, h. 23.

6 Q.S. Nuh [71]: 13-14



6

Begitu juga dengan spiritualitas, menurut James W. Fowler dalam

Psikologi Perkembangan Islami mengenai tahap perkembangan kepercayaan,

setiap manusia memiliki fase perkembangan spiritual masing-masing. Secara

umumnya, dalam rentang usia 0-7 tahun, seseorang memiliki kepercayaan secara

intuitif-proyektif yang berkarakter “kepercayaan adalah realitas”. Pada rentang

usia 7-11 tahun, seseorang mempercayai mistik-literal yang mana ia

menerjemahkan kisah agama secara literal. Usia 11-20 tahun, seseorang berpikir

secara sintetik-konvesional, ia patuh terhadap kepercayaan orang lain atau hanya

paparan kecil terhadap alternatif. Pada usia 20-40 tahun, individu tersebut

berkeyakinan secara individuatif-reflektif, ia sudah mendapatkan kesadaran dan

mulai memperluas usaha untuk menemukan jalan sendiri. Setelah berusia 40-60

tahun, seseorang sudah mendapatkan keyakinan secara konjungtif yang mana ia

memiliki kesadaran terhadap keterhinggaan dan keterbatasan, terbuka terhadap

paradoks dan pandangan orang lain. Dan pada saat seseorang berumur di atas 60

hingga kematiannya, ia memiliki keyakinan yang universal, mencapai

transendensi dari sistema kepercayaan khusus atau lingkungan yang konfliktual

dan dalam kebenarannya adalah “kesatuan dengan segalanya”.7 Sama halnya

dengan aspek-aspek lain, kematangan spiritualitas tidak hanya dikembangkan

melalui pengaturan waktu. Usia tidak menghambat seseorang dalam meraih

pengalaman-pengalam berharganya. Banyak jalan menuju kedewasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, spiritualitas memiliki arti sumber

motivasi dan emosi pencarian individu yang berkenaan dengan hubungan

seseorang dengan Tuhan.8 Kecerdasan bukan semata intelektual dan emosional,

ada satu aspek dalam diri yang masih jarang dimunculkan ke permukaan,

spiritualitas. Sebuah dimensi di mana id sudah tidak lagi berdaya, insting dan

naluri disadari sebagai dorongan yang harus ditekan. Maka dalam dimensi inilah

seseorang menapikkan dorongan-dorongan eksternal, menempatkan otoritasnya

7 Aliah B. Purwakania Hasan, “Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia
dan Prakelahiran hingga Pascakelahiran”, h. 297.

8 Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online]
https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/spiritualitas [Diakses pada 25 Oktober 2019].
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pada sesuatu yang jauh lebih bermakna yang ada dalam dirinya sendiri, mengubah

kesenangan menjadi sebuah kesadaran akan Diri yang sejati.

Tempat di mana Diri ditemukan dan spiritualitas berkembang adalah Hati

(qalb)9, ruangan terdalam ini memliki peran penting dalam pengenalan terhadap

Tuhan, jika kerja qalb ini diasah sejak dini, maka tidak menutup kemungkinan

bahwa Diri akan tersibak sedini pula. Beberapa cara untuk menyingkap Diri

tersebut, seperti yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, bahwa dengan

mengasingkan diri, Diri menjadi lebih mengenali dirinya. Pengasingan diri

tersebut tidak harus berada dalam gua dan tempat yang jauh saja, di dalam kondisi

apa pun, hati dapat senantiasa menapikkan dunia dan menyendiri bersama

Tuhannya.

Dijelaskan oleh Robert Frager, berkhalwat di dalam rumah dapat

dilakukan dengan menyendiri, menutup pintu dan jendela, berpuasa dari makan

dan minum, meluangkan waktu untuk membaca kitab suci atau bacaan yang

lainnya, sisa waktu yang lebih banyaknya adalah merenung, bermunajat, dan

menempatkan dirinya bersama Tuhan, bermesraan dengan Tuhan.10 Dengan

begitu, para remaja di LPKA, usia yang dipenuhi dengan bara api semangat yang

kemudian ditakdirkan untuk mengasingkan dirinya memiliki kesempatan untuk

memunculkan kesadaran-kesadaran spiritual tersebut sejak dini.

Mengasingkan diri memunculkan sikap kehati-hatian dalam bersikap,

kebijaksanaan dalam bertindak, senantiasa menyadari keberadaan Tuhan, itulah

muraqabah. Tidak ada kata muraqabah dalam al-Qur’an, melainkan raqib yang

tercantum dalam salah satu surat.

�� �䇅tu�k�� �Ϊ�ِ�Ϙ ���䇅⺁ �ம�ِ�ϴ 䇅��⺁ �ϥ��⺁�˴ …

“…dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.”11

9 Robert Frager, Psikologi Sufi, penerjemah: Hasmiyah Rauf, (Jakarta: Zaman, 14), h. 77.

10 Robert Frager, Psikologi Sufi, h. 270.

11 Q.S. al-Ahzab [33]: 52
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Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan an-Nasa meriwayatkan hadits yang

menyebutkan bahwa Jibril menemui Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص untuk mengajarkan agama,

penjelasannya mengenai ihsan adalah “…hendaklah engkau mengabdi kepada

Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, (tetapi) jika engkau tidak melihat-Nya,

maka sesungguhnya Dia melihatmu.”

Sikap muraqabah yang senantiasa diawasi tersebut menggiring manusia

kepada ketakwaan. Merasa takut berbuat maksiat karena menyadari keberadaan

Tuhan dengan segala konsekuensinya, begitu juga sebagai motivasi dalam

menjalankan ibadah yang senantiasa pasrah karena mengetahui adanya

Rahmat-rahiimnya Tuhan.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, ada beberapa karya tulis ilmiah lain yang

menyerupai penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Skripsi, Alvina Damayanti, Perkembangan Spiritual Anak Disabilitas SLBN

Handayani Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus di SLBN Handayani

Kabupaten Sukabumi), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019 yang

bertujuan untuk mengetahui perkembangan serta faktor-faktor yang

memengaruhi perkembangan spiritual anak berkebutuhan khusus. Penelitian
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ini menggunakan metode deskriptif kualitiatif dengan menekankan pada

kekuatan analisis data pada pada sumber data yang menghasilkan interpretasi.

Hasil tersebut menunjukan proses perkembangan spiritual anak yang

mendapati kesulitan dalam belajar keagamaan dan membutuhkan bimbingan

secara intens dari orang tua dan guru.12

2. Artikel, Alison Andrade, Using Fowler’s Faith Developvment Theory in

Student Affairs Practice, Bridgwater State College, Volume 1, Nomor 2, 2014

menyediakan tinjauan ulang dan analisis dari teori James Fowler, Faith

Development. Serta menggambarkan literatur-literatur yang memiliki

keterhubungan dengan teori tersebut. Penggambaran dari kerja Kolberg,

Erikson, dan Piaget, Fowler mengembangkan sebuah rangkaian teori dari

Faith Stage Development yang sudah diarahkan secara berkelanjutan pada

ketertarikannya dalam proses perkembangan. penyusun menjelaskan

keterhubungan antara teori Faith Stage Development pada ranah remaja

tingkat SMA sederajat dan pengaplikasiannya pada keseharian siswa dalam

sekolah. 13

Dilihat dari subjek, objek, metode, dan hasil penelitian, serta aspek lainnya,

kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Maka dari itu, penyusun

menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini tidak sama dengan kedua karya tulis

tersebut.

G. Rancangan Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai bahan acuan

berfikir secara sistematis, berikut rancangan sistematika kepenulisan penelitian

ini.

1. Bab pertama pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah sehingga

terangkatnya judul penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang

menyebutkan beberapa permasalahan uatama dalam penelitian, tujuan dan

12 Alvina Damayanti, “Perkembangan Spiritual Anak Disabilitas SLBN Handayani Kabupaten Sukabumi (Studi
Kasus di SLBN Handayani Kabupaten Sukabumi)”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

13 Alison Andrade, “Using Fowler’s Faith Developvment Theory in Student Affairs Practice”, Bridgwater
State College, Volume 1, Nomor 2, 2014.
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manfaat penelitian, kerangka pikiran peneliti, dan tinjauan pustaka sebagai

acuan penelitian yang berasal dari hasil penelitian terdahulu.

2. Bab kedua landasan teori yang merupakan studi literatur atau studi

kepustakaan, memaparkan beberapa teori yang sebagai penegasan dalam

batasan-batasan dalam penelitian.

3. Bab ketiga metodologi penelitian, uraian mengenai metode yang dilakukan

dalam penelitian.

4. Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, diskusi hasil penelitian

tentang isi dari skripsi ini.

Bab kelima penutup, berisi mengenai simpulan, implikasi, dan saran.
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