


ABSTRAK 

 

 Islam diturunkan sebagai rahmatan li al alamin, diturunkan dalam konteks zamannya 
untuk memecahkan problem masyarakat pada masa itu. Pada masa sekarang Islam harus 
dipahami dalam konteks kekinian(modern). Masa modern seperti sekarang ini pengaruhnya 
kuat terhadap manusia. Akibat modernisasi adalah krisis manusia dengan peradaban 
modernnya, dan krisis yang paling menonjol adalah sifat sekularistiknya. Krisis kehampaan 
spiritual dan degradasi moral juga menjadi persoalan yang sangat penting di era modern ini, 
disamping krisis-krisis yang lain. Tasawuf sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman 
berusaha memecahkan berbagai persoalan tersebut. 

 Kajian ini bersifat literature, maka metode yang diterapkan dalam penelitian ini 
sepenuhnya bersifat library research, dimana seluruh data-data yang adabaik data primer 
maupun sekunder, dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan. Data primer adalah data yang 
diambil secara langsung dari obyek penelitian, dalam hal ini adalah karya-karya yang ditulis 
oleh Sayyid Abdullah al Haddad, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari 
penulis lain sebagai penguat atau tambahan. 

 Kajian ini menghasilkan kesimpulan: Tasawuf menurut Sayyid Abdullah al Haddad 
adalah menjernihkan jiwa dari segala kekeruhan dunia dan meremehkan dunia karena merasa 
cukup dengan Allah saja. Menurutnya, ajaran tasawuf harus mempunyai kesesuaian dengan 
titik akhir perjalanan seorang hamba atau tujuan penciptaannya di dunia ini, yaitu menjadi 
hamba. Untuk menghadapi krisis dunia modern, tasawuf yang disampaikan Sayyid Abdulla al 
Haddad bisa dijadikan alternatif pemecahan masalah Zuhud, bukan menolak dunia an sich, 
tapi memanfaatkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsep amar ma’ruf nahi 
mungkar yang disampaikan bisa juga digunakan untuk menjawab persoalan pluralitas. Sayyid 
Abdullah al Haddad tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan alternative pola 
kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam. 
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