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KONVERSI AGAMA AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA UNTUK
RESOLUSI KONFLIK

Oleh: Sri Harjanti, S.Sos.I., M.S.I.1

ABTRAK

Peranan agama terhadap psikologis manusia dalam upaya merekontruksi
pribadinya baik personal maupun kelompok memberikan masukan yang penting,
sehinga melahirkan kepuasan lahiriah dan batiniah pada seseorang. Melihat
kondisi sedemikian  peran agama seringkali mengantarkan terjadinya perubahan
sikap religius dalam berkonversi agama yang merupakan proses berubahnya sikap
keagamaan seseorang  secara menyeluruh (total) yang meliputi pandangan dan
perilaku keagamaan dari keaadaan yang tadinya negatif kepada arah yang lebih baik
(positif). secara spesifik menandakan perubahan personal dalam spiritual dan
keagamaan yang menyeluruh (internal agama). Yakni perubahan intelektual,
motivasi dan behavior. Ini yang terjadi pada sosok al-Ghazali yang
mengantarkannya kepada konversi agama yang dimaknai kegelisahan jiwanya dalam
beragama. Al-Ghazali menemukan dan menangkap pesan-pesan yang tersirat dalam
pengalaman keagamaanya, dengan menyingkap tabir yang mengelisahkannya dan
menemukan jawaban dengan konversi memberikan resolusi perubahan besar yakni
dengan resolusi konflik konversi agama memberikan kedamaian dan ketenangan
batin pada seseorang yang mengalaminya.

Kata Kunci: Konversi Agama, Resolusi, Konflik

A. Pendahuluan
Agama secara umum dapat dipandang sebagai suatu system kepercayaan

yang berkaiatan dengan nilai-nilai tertentu, norma-norma tertentu, kelembagaan,
ritus-ritus, simbol-simbol, dan perilaku agama. Geertz, menyatakan bahwaa
agama adalah satu-satunya bagian kehidupan yang mampu menjelaskan arah dan
tujuan hidup manusia. Agama digunakan oleh masyarakat sebagai pandangan
hidup yang berfungsi untuk menjelaskan keberadaan manusia di dunia, darimana
ia berasal, dan kemana ia pergi.2

Agama sebagai unsur yang esensi dalam kepribadian manusia dapat
memberi peranan yang positif dalam pembangunan individu dan masyarakat

1 Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor (S3) pada Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, Tahun Akademik 2015/2016.

2 Geertz, Clifford, “ Ritual and Social Change” : A Javanese Example”, dalam The
Interpretation of  Culture, Basic Book, New York, 1973.
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selama kebenarannya masih diyakini secara mutlak. Sikap fanatisme terhadap
agama telah banyak menimbulkan dampak negative dan positif dalam
peningkatan kehidupan individu dan masyarakat.3

Peranan agama terhadap psikologis manusia dalam upaya merekontruksi
pribadinya baik personal maupun kelompok masyarakat akan memberikan bahan
masukan yang penting. Sehingga kemajuan yang senantiasa diharapkan oleh
setiap orang untuk engantarkan kepada kepuasan lahiriah dan batiniah, namun
dalam kenyataanya kadang-kadang tidak sesuai dengan  apa yang  diharapkan.4

Kondisi psikis yang menjadi penganut agama akan berhadapan dengan
suatu lembaga yang dilarang dan diperintahkan agama tersebut. Lembaga agama
tersebut kemudian berfungsi sebagai penjaga keteraturan dalam masyarakat. Hal
inilah yang memunculkan apa yang disebut legistimasi. Adanya legistimasi dari
agama akan melenyapkan segala kebimbangan dan keraguan yang semula
membayanginya.5

Setiap perilaku manusia, termasuk perilaku keagamaan merupakan suatu
kebutuhan bagi manusia dalam kehidupannya. Manusia sejak semula hidup dalam
suatu kebersamaan, bermsyrakat dan saling berhubungan antara satu sama lain,
sehingga terbentuk kelompok sosial. Setiap perilaku keagamaan adalah buah hasil
dari hubungan timbal balik yang saling mepengaruhi antara satu sama lain, yaitu:
a) adanya suatu gerak atau dorongan secara spontan dan alamiah terjadi pada
manusia itu sendiri. b) ke-aku-an manusia sebagai inti pusat kepribadiannya. c)
situasi manusia atau lingkungan hidupnya. Ketiga-tiganya memainkan peranan
yang sangat penting dalam melahirkan tindakan insani. Salah satu akibat dari
pengaruh-pengaruh tersebut adalah terjadinya konversi agama.6

Pada pembahasan ini, pemakalah mencoba memaparkan konversi agama
dari teori –teori yang ada, pengertian konversi agama, faktor-faktor yang
mempengaruhi, kemudian dilanjutkan dengan studi kasus dan relevansinya degan
resolusi konflik.

B. Konversi agama
Secara etimologis, konversi berasal dari kata “Conversion”, yang berarti:

tobat, pindah, dan berubah (agama). Conversion (Inggris) mengandung
pengertian: berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain.

3 Jalauddin dan Romo Yulis,Pengantar  Ilmu Agama, (Jakarta: Kala Mulia, 1987), h. 97
4 Peter. L. Berger., Tafsir  Sosial Atas Kenyataan, (Jakarta: LP3ES, 1990). h. 69
5 Hendro Puspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 40
6 Robert. H. Touless, Pengantar Psikologi Agama, terj. Muchsun Husin, (Jakarta: Rajawali,

1992), h. 189.



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 73 -

Menurut menurut W. H. Clark konversi agama adalah merupakan satu tipe
pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang melibatkan satu perubahan arah
yang sangat berarti yang berkenaan dengan pemikiran dan tingkah laku
keagamaan. Lebih jelasnya konversi agama menunjukkan satu peristiwa
emosional yang tiba-tiba dalam mendapat hidayah Allah, yang mana bisa bersifat
mendalam atau dangkal, konversi agama bisa juga terjadi melalui satu proses
yang berangsur-angsur.

William James dalam buku, Perjumpaan dengan Tuhan, mendefinisikan
secara umum, yaitu: terlahir kembali (regenerated), menerima rahmat,
mendapatkan pengalaman keagamaan, memperoleh kepastian, adalah beberapa
ungkapan yang menunjukkan suatu  proses-baik yang berlangsung cepat maupun
bertahap-ketika peribadi yang sebelumnya mengalami keterbelahan dan sadar
dirinya rendah, salah, dan tidak berbahagia menjadi menyatu dan merasa percaya
diri, benar, dan berbahagia, sebagai akibatnya menguatnya keyakinan terhadap
realitas-realitas keagamaan.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa konversi merupakan proses
berubahnya sikap keagamaan seseorang secara menyeluruh (total) yang meliputi
pandangan dan perilaku keagamaan dari keadaan yang tadinya negatif kepada
arah yang lebih baik (positif). Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa
perubahan di maksud perpindahan dari agama yang satu keagaman yang lain.
Konversi yang dimaksud dispesifikkan dalam perubahan personal dalam spiritual
dan keagamaan yang diinginkan secara menyeluruh (internal agama). Yakni
perubahan intelektual, motivasi dan behavior.

C. Proses Terjadinya Konversi Agama
Melihat perubahan yang terjadi sangat besar tentunya dipengaruhi oleh

terjadinya suatu proses yang melingkupinya.  Menurut Clark tahap-tahap proses
konversi agama     melalui tahap-tahap diantaranya:
1. Masa gelisah yang sebab-sebabnya kadang-kadang jelas disadari oleh si

subyek, kadang-kadang tak dimengrtinya. Kegelisahan yang memuncak/ krisis
kegelisahan, ketika tidak menjumpai jalan penyelesaian maka terjadilah
konversi (antara psikologi dan agama tertentu)

2. Krisis atau peristiwa-peristiwa sebagai stimulus yang menandai atau kadang-
kadang tidak, peristiwa ini berupa peristiwa “pencerahan” yang mendadak dan
sangat hebat, disertai munculnya perasaan terpecahkannya segala problem
yang selama ini dihadapi seseorang. Di puncak krisis ini memuncak yang
diakhiri dengan kepasrahan.
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3. Masa tenang, tentram penuh keharmonisan batin sebagai akibat logis dari
tahap-tahap kelanjutan dari yang sebelumnya.dipuncak krisis memuncak
diakhiri dengan kepasrahan.

4. Kepermanenan dari konversi. Maksudnya bahwa ekpresi konkrit dari konversi
adalah peranannya dari pengalaman tersebut, dalam arti tidak terjadi
kembalinya melakukan perbuatan tercela. Ajaran baru yang didapat dihayati
dan diamalkan sampai akhir ayatnya.7

Adapun type-type dari konversi agama, menurut para ahli mempunyai
masing-masing perspektif diantaranya: a) konversi langsung, konversi yang
seluruhnya terjadi dalam sekali dalam jangka pendek. Secara psikologis hal ini
melibatkan konsep-konsep konflik, frustasi, dan ketidaksadaran yang muncul ke
permukaan dan diatasi melalui konversi. factor emosi memberi arti yang sangat
besar. Menurut Scobie, konversi ini sangat cepat ke puncak aktivitas yang tinggi,
lebih tinggi dari kelompok manapun. b) konversi bertahap, adalah sebuah
konversi pertumbuhan keyakinan melebihi proses keyakinan melebihi periode
waktu selanjutnya. Hal ini secara tidak langsung merupakan proses yang lebih
aktif. Konflik yang mungkin terjadi antar perseorangan, secara sosial, dan nilai-
nilai keagamaan: atau frustasi itu mungkin terjadi karena ketidaksesuaian antara
orang yang sesungguhnya dan tingkatan keinginan terhadap perbuatan moral atau
lingkungan intelektual. Faktor intelektual tampaknya sangat penting di sini, akan
tetapi dianggap kurang di dasarkan pada kalkulasi keputusan c) sosialisasi
keagamaan, ini merupakan pertumbuhan keagamaan yang bersifat normal, dan
tanpa  disadari terjadinya konversi secara alami.8

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi
Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konversi, Clark

mengemukakan hal-halnya sebagai berikut: 9

1. Conflict atau Ketenangan Batin
Yaitu berupa pertentangan batin atau ketegangan yang sering dikaitkan

dengan konflik. Hal ini berupa perjuangan akan sesuatu yang tak dapat
dicapai seseorang   atau berupa ketertarikan terhadap dua jalan hidup yang
saling bertentangan, dan yang paling sering adalah adanya dukungan yang

7 Catatan Mata Kuliah Psikologi Agama, diampu Dosen Sekar Ayu Aryani, tanggal, 21 April
2009

8 Raymound F. Paloutzion, Invitation to the Psycology of Religion, (Boston: Allyn and Bacon,
1996). h. 145-147

9 Sekar Ayu Aryani, Al ghazali dan Konversinya ke Sufi, (Yogyakarta: Tesis, 1994)
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sadar terhadap berbagai cita keagamaan tapi tak didukung oleh “kemampuan”
melakukannya.

2. Contact With Religious Tradition atau Berhubungan dengan Tradisi
Keagmaan .

Pengaruh hubungan dengan tradisi keagamaan juga menjadi salah satu
penyebab terjadinya konversi. Walau banyak konversi terjadi dalam waktu
yang relative singkat dengan peristiwa keajaibannya bukan berarti bahwa
peristiwa konversi tanpa sejarah atau riwayat, dan yang terpenting dalam
sejarah ini adalah tentang pengaruh masa lalu terhadap individu yang
mengalaminya. Factor krusial yang sangat umum dalam hal ini adalah
pendidikan agama keluarga dan baru kemudian yang tak kurang penting
pendidikan lembaga-lembaga keagamaan menurut Clark adalah sulit bisa
diterima bagi seseorang yang beriman untuk tidak terkesan olah keteladanan
orang-orang yang sangat menonjol pengabdiannya pada Agama.

3. Suggestion and Imitation atau Sugesti  dan imitasi.
Dari penelitian ini terbukti bahwa sugesti dan imitasi pun berperan

dalam konversi.  Tak sedikit konversi agama terjadi karena sugest dan
imimtasi. Walaupun pada mulanya pengaruh sugesti ini dangkal tapi tak
sedikit semakin seringnya menjadikannya lebih mendalam dan memberi
ketenangan batin hingga dapat masuk ke dalam kepribadiannya.

4. Emotion atau Emosi
Dalam suatu studi yang dilakukan Cue terbukti bahwa konversi banyak

terjadi pada kelompok orang yang banyak dikuasai emosinya. Walaupun
demikian Clark memohon untuk kita berhari-hati dalam menerima penemuan
Cue tersebut. Walaupun memang emosi ada pengaruhnya dalam peristiwa
konversi agama.

5. Adolescene atau masa remaja
Ketika tahun 1881 G. Stanley Hall mengemukakan hasil penelitiannya

bahwa masa remaja adalah masa yang rentan untuk terjadinya konvesi,
banyak orang menertawakan kebenaran hasil penelitian Hall tersebut. Tetapi
penelitian tersebut, seperti penelitian yang dilakukan Starbuch

6. Theology atau Teologi
Dalam kasus teologi Kristen ternyata ditemukan pula hubungan antara

corak teologi tertentu terhadap kasus teologi Kristen ternyata ditemukan pula
hubungan antara corak teologi tertentu terhadap peristiwa-konversi. Itulah
sebabnya di dunia Kristen laporan konversi pada abad lalu ketimbang abad ini
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7. The Will atau Kemauan
Masalah kemauan masih merupakan problem yang belum bisa

dianggap selesai. Dalam hal ini teolog dn psikolog berbeda pendapat. Tapi
dalam kenyataan menunjukkan bahwa beberappa kasus konversi terjadi
karena faktor kemauan.10

E. Sekilas Profil al-Ghazali
Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad dilahirkan pada

tahun 450 H/1059 di Thus daerah Kurasan. Ia dikenal al-Ghazali karena ayahnya
pekerja pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazalah.
Keluarganya tergolong keluarga yang kuat beragama dan termasuk keluarga
sufi.11

Al Ghazali dikenal bukan saja sebagai seorang intelektual , atau ahli fiqh,
tapi jugaa seorang Sufi. Beliau tidak hanya menguasai dan memahami disiplin
filsafat, namun juga ilmu-ilmu pokok-pokok agama (U’sul ad-Din) yang lainnya.
Tidak kalah pula, bahkan inilah arus utama keilmuannya, al-Ghazali pun
menguasai wacana-wacana mistik Islam (Sufisme), yang hingga sekarang ini
masih menjadi warisan abadi kaum Muslimin

Di pelbagai belahan dunia. Meskipun karya-karya Sufistiknya jauh lebih
dominan dibandingkan dengan karya-karya filosofis ataupun fiqh-nya, beliau
lebih menjadi “milik”  umat Islam secara keselutuhan daripada hanya “milik”
terbatas kalangan Sufi. Beliau lebih dikenal dalam ranah keislaman popular
daripada dalam dunia Sufi sendiri. Ia seorang kritikus, terutama dalam persoalan
teologi (dalam konteks ini, karyanya yang paling kita kenal adalah Tahafut al-
Falasifah).12

Kritisisme al-Ghazali yang begitu kokoh, bahkan ketika usianya
tergolong sangat muda, menjadikannya enggan menerima klaim kebenaran agama
dengan berdasarkan otoritas; bagaimana ia mampu menemukan basis
pengetahuan yang sebenarnya dengan cara yang ditempuhnya sendiri; bagaimana
ia melewati masa-masa kritisnya, hingga ketika “nur Allah” masuk ke dalam
hatinya; bagaimana ia merasa bahwa kedudukan yang diperolehnya di awal-awal
masa keberagamaannya adalah sebuah kesalahan , yaitu di saat ia memegang
jabatan sebagai pakar teologi di Baghdad (jabatan yang diperoleh dari seorang
menteri Seljuk paling popular, Syekh Nizam al-Mulk), ia tidak dapat

10 Ibid. h. 202-210
11 Laily Mansur, Ajaran dan Teladan Para Sufi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996). h. 158
12 Al-Gazali, Etika Berakidah, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Sufi, 2003). h. xi.
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menggunakan pikirannya untuk berlepas diri dari dunia, sehinga membuatnya
jatuh sakit, dan dalam keadaan putus asa ia memohon perlindungan kepada Allah
Swt, Zat yang pada akhirnya, memberinya segala kemudahan; bagaimana ia
meningggalkan Baghdad dan mengundurkan diri  dari dunia akademis selama 10
tahun, dan dalam rentang waktu inilah  al-Ghazali menekuni ajaran-ajaran
tasawuf, bukannya dari buku, melainkan dari pengalaman spiritual yang dia gapai
langsung (kapasitas inilah yang menyebabkan namanya sering  dihubungkan
dengan ‘gejala’ kebangkitan keberagamaan personal); dan bagaimana setelah ia
melanjutkan kembali kegiatan mengajarnya di madrasah (sekolah) Nizamiyyah,
lantas ia kembali ke kota kelahirannya, Tus, Khurasan, tempat di mana ia
menghadap Tuhannya pada 1111 M.13

Menurut Hamid Dabasyi (1999) menyebut al-Ghazali sebagai manusia
pertama yang  menguasai dan melampaui seluruh diskursus dominant yang
otoritatif di zamannya; dari teologi sampai yurisprudensi, filsafat, mistisisme,
bahkan sampai teori politik. Al-Ghazali menguasai hal terbaik dalam jagat
intelektual, melampaui semua yang lain, dan mencapai prestasi yang paling tinggi
dalam sejarah intelektual Islam.14

F. Sebuah Studi Ananlisis Terhadap Konversi al-Ghazali
Dalam kondisi tertentu, motivasi teologis (ketuhanan, spiritual, atau agama)

merupakan energi dan kekuatan  yang sangat besar dalam mengerakkan perasaan,
sikap, perilaku, penampilan, dan tindakan seseorang; sama halnya motivasi
biologis (lapar dan gejolak seksual misalnya) yang sangat besar pengaruhnya
dalam membentuk tingkah laku atau karakteristik manusia.15

Sudah barang tentu kualitas kepribadian setiap muslim berbeda-beda,
tergantung pada pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan
pengalaman hidup yang membentuk struktur kepribadiannya. Kualitas
kepribadian muslim yang dimiliki masing-masing orang juga tidak mesti konstan;
terkadang kuat, utuh, lurus, dan prima, tetapi disaat yang lain bias saja terdistorsi
oleh pengaruh di luar keyakinan agamanya dan kondisi fitrahnya.16

Berbicara mengenai Konversi Agama yang menjadi gambaran  secara
khusus dalam pembahasan analisis ini, berawal dari konflik kegelisahan pada
individu ataupun personal yang megalami ketegangan yang memuncak, yaitu

13 Ibid., h. xii
14 Ibid. h. xiii
15 Rachmat Ramadhana al-Banjari, Membaca Kepribadian Muslim seperti Membaca Al-

qura’an (yogyakarta: DIVA Press, 2008). h. 32
16 Ibid.,
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krisis yang dimaksud disebabkan mengalami suatu disfungsi krisis, yakni
seseorang yang tidak berdaya dalam perjalanan hidupnya. Pada akhirnya dalam
kondisi yang demikian, ia merasakan dirinya termarjinalkan, dalam arti persoalan
yang dialami hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, dan langkah yang
ditempuh dengan cara pendekatan keagamaan dengan melakukan berserah diri
kepada Tuhan.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dibicarakan bahwa ada hal-hal yang
berkaitan dan dengan dinamika seseorang mengambil langkah keputusan
perubahan yang sangat mendasar dengan konversi Agama. Terkait hal ini,
pemakalah mencoba melihat perubahan besar yang dilakukan oleh seorang Tokoh
yang sangat terkenal dan berpengaruh dalam dunia Islam dan sufisme yaitu, al
Ghazali. Konversi yang dimaksud secara spesifik adalah konversinya ke Sufi. Ia
merupakan tokoh sufisme dengan melalui dinamika perjalanan kehidupan dan
pergolakan yang cukup panjang mencari kebenaran.  Selama pencariannya itu,
merupakan titik permulaan kegelisahan dari perubahan fundamental yang
dilakukannya demi mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak didapatkannya
sebelumnya.

Suatu proses konversi yang terjadi tidak hanya dilatarbelakangi oleh satu
aspek saja, tetapi bisa dikarenakan oleh banyak faktor. Hal ini sebagaimana yang
dikatakan Clark, bahwa ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan terjadi konversi
tersebut. Jika disinergiskan inilah yang membuat ia mengambil keputusan
tersebut. Dari konflik kegelisahan spiritual keagamaan ini merupakan tahap awal
pencarian pemenuhan jawaban. Latarbelakang keluarga, situasi keagamaan,
sistem politi kepemerintahan membentuk karater kpribadiannya, tetapi yang tak
kalah berpengaruh yaitu adanya kemauan. Dalam konteks ini terkait dengan tipe
dari konversi yang dilakukanya, kalau boleh pemakalah berpendapat bahwa
tahapan konversinya masuk ke dalam tipe konversi bertahap, dan dalam
menganalisa perbandingannya dengan intelektual, al-Ghazali menemukan dan
menangkap pesan-pesan yang tersirat dalam pengalaman keagamaanya, dengan
menyingkap tabir yang mengelisahkannya. Tak menutup kemungkinan pada
akhirnya masuk juga ketahapan tipe yang sosialisasi keagamaan, semuanya saling
berkaitan.

Pada tahapan perkembangan, al-Ghazali mencari jawaban atas kegelisahan
dan keraguan yang melanda dirinya. Ketidakpuasannya pada realitas yang terjadi
pada saat zamannya dan menumbuhkan nilai-nilai keterpurukannya, yaitu antara
yang benar dan salah. Secara obyektif bukti kebenaran dalam pencariannya
dibuktikkan dengan penemuan-penemuan yang selalu dijawab dengan subyektif
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terhadap masing-masing pembenaran itu sendiri. Menambah daftar kegelisahan
semakin banyak, dan sekali lagi tidak memberi jawaban kepadanya.

Setelah al-Ghazali sembuh dari penyakitnya, ia mulai usahanya mencari
kebenaran yang hakiki dengan jalan mempelajari dan menyelidiki berbagai
golongan yang mencari kebenaran.17 Bagi Al Ghazali golongan pencari kebenaran
tersebut ada empat:
1. Para  ahli ilmu kalam, yang mengaku ahli fakir dan selidik
2. Golongan bathiniyah, yang mengaku menerima pelajaran dari ilmu yang

ma’sum
3. Para filosof, yang mengaku ahli mantiq dan bukti
4. Golongan sufi, yang mengaku Khawasul-Hadrah dan Ahlul-Musyahadah dan

Wal Mukhasyafah.
Al Ghazali berfikir bahwa kebenaran tertentu ada pada salah satu dari

keempat golongan ini sekurang–kurangnya, karena merekalah yang menempuh
rupa-rupa jalan untuk mencarinya. Jika semuanya tak dapat mencari kebenaran,
maka tidak ada harapan untuk mencapainya. Sebab sejak ia meninggalkan taqliq,
tak ada lagi jalan untuk kembali kepada taqliq.18

Setelah mendalami, menjalani dan mengamalkan hal tersebut, hingga
akhirnya sampailah ia pada tahap yang terakhir. Ternyata tahap yang terakhir
inilah yang menjadi destinasi penemuannya yang terakhir. Ia yakin bahwa jalan
ini hanya dapat ditempuh dengan ilmu dan amal. Pokoknya harus menempuh
tanjakan-tanjakan bathin dan membersihkan diri. Hal ini perlu untuk
mengosongkan bathin dan kemudian mengisinya dengan zikir kepada Allah
Ta’ala.  Baginya ilmu lebih mudah daripada amal. Ia insyaf bahwa hanya taqwa
dan mengasai nafsu itulah jalan satu-satunya untuk menguasai bahagia abadi.
Pokoknya adalah melepaskan bathin dari belenggu dunia untuk penuh-penuh
menghadap kepada Allah Ta’ala. Ia sadar itu tak mungkin sebelum terlepas dari
pengaruh kedudukan dan harta godaan dan rintangan.19

Dari gambaran penjelasan di atas dapatlah kiranya perubahan yang
dimaksud adalah merupakan jawaban atas konflik yang terjadi dengan begitu
sulitnya bagi seorang manusia untuk melaluinya dengan tahapan-tahapan yang
lama, akan tetapi hal inilah yang dilakukan oleh al-Ghazali yang sekarang kita
sebut dengan konversi sampai akhir hayatnya.

17 Sekar Ayu Aryani, Al ghazali dan Konversinya ke Sufi, h. 78
18 Ibid.,
19 Ibid., h. 83
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G. Relevansi Konversi  dengan Resolusi Konflik
Konflik adalah suatu yang bersifat alami sepanjang kehidupan manusia.

Konflik yang terjadi tidak selamanya besifat negatif, justru adanya konflik
membuat suatu perubahan besar yang akan terjadi. Terkait secara psikologis
manusia konflik selalu terjadi dalam diri manusia. Menjadikan konflik berubah
menjadi konstruktif memberikan nilai positif bagi yang mengalaminya adalah
cara dari transformasi konflik. Sebagaimana halnya konversi agama ini, yang
terjadi disebabkan adanya banyak factor yang menimbulkan perubahan-perubahan
yang dialami oleh personal, baik yang berkaitan dengan dimensi kehidupannya.
Motivasi pribadi yang mempengaruhi seseorang atau kelompok tertentu. Pada pra
konversi agama seseorang yang mengalami konflik-konflik internal, yaitu
pertentangan batin (konflik jiwa) dan keetegangan personal, sehingga orang yang
mengalami pesoalan seperti ini mencari jalan yang tidak mudah dan dicari
jawaban kegelisahan jiwa dengan resolusi konflik yaitu konversi agama.
Perubahan ini memberikan pencerahan jawaban atas ketegangan batin seseorang
dengan mentransformasikan akar penyebab dari konversi tersebut.

Dengan memakai istilah lain dengan pelindung-pelindung diri (self-
concept), perilaku yang ditampilkan atau ditimbulkan dari konflik-konflik seperti
ini merupakan alternative mekanisme yang merupakan cara-cara berharga yang
digunakan individu untuk mengungkapkan tindakan-tindakannya. Hal seperti ini
menggambarkan tingkah laku sebagai sistem interaksi dan komunikasi.20

Jika dikaitkan pada pembahasan di sini dapat dicermati bahwa tindakan atau
atau keputusan seseorang konversi agama merupakan refleksi diri, dan solusi
yang diharapkan mendapat tempat yang lebih baik dari tujuan-tujuan sebelumnya
dan di sini diperlukan cara yang efektif dan efisien dengan mekanisme-
mekanisme perjalanan dan penyesuaian diri, mendapat tempat atas segala
tindakannya.21

Penggunaan cara untuk melakukan penyesuaian diri dan pendekatan psikis
adalah meninggalkan atau melarikan diri, menjauhi apa saja yang menimbulkan
tekanan atau tegangan. Ini dapat dilakukan entah dengan cara meninggalkan
secara fisik atau meninggalkan secara psikologis. Menarik diri secara psikologis
mungkin dilakukan dengan banyak cara. Orang mungkin melamun tentang

20 Yustinus Semiun, “Kesehatan Mental 1”, Pndangan Umum Mengenai Penyesuain Diri dan
Kesehatan Mental Serta Teori-teori Yang Terkait. (Yogyakarta: Penebit Kanisius, 2006). h. 426

21 Ibid.,
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pengalaman-pengalaman yang menyenangkan diri or ego supaya menggantikan
atau menghalangi pengalaman-pengalaman yang kurang memuaskan.22

Jadi relevan kiranya konflik (batin) yang terjadi ditawarkan dengan resolusi
yang alternatifnya dengan mekanisme yang dapat dikategorikan sebagai teknik-
teknik penarikan diri dengan konversi, yang pada akhirnya memberikan jawaban
dan kedamaian pada tiap orang yang mencari solusi dari puncak pencarian akhir
dalam hidupnya.

H. Kesimpulan
Dari paparan ini dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Konversi agama merupakan suatu proses berubahnya sikap keagamaan
seseorang  secara menyeluruh (total) yang meliputi pandangan dan perilaku
keagamaan dari keadaan yang tadinya negatif kepada arah yang lebih baik
(positif). Konversi yang dimaksud dispesifikkan dalam perubahan personal
dalam spiritual dan keagamaan yang diinginkan secara menyeluruh (internal
agama).

2. Perubahan besar yang terjadi pada seoarang Al Ghazali, adalah konversi yang
terjadi dalam perubahan bertahap, tapi dalam perkembangannya antara
tahapan-tahapan tersebut saling terkait erat. Konversi yang dialaminya adalah
konversi Sufi, yang terjadi sampai akhir hayatnya.

3. Mentranformasikan konflik merupakan suatu upaya mengkonsruksikan
konflik kearah yang positif. Dengan demikian konflik yang terjadi dikarekan
mmenginnginkan suatu perubahan besar yakni dengan resolusi konflik
konversi agama memberikan kedamaian dan ketenangan batin pada seseorang
yang mengalaminya.
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