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ABSTRAK
AKTUALISASI AJARAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH
PADA PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL
(Studi kasus jamaah di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten
Lampung Tengah)
Oleh
M. Kholil Supatmo
Tarekat Naqsyabandiyah adalah suatu tarekat yang diambil dari nama
Pendirinya yaitu Muhammad bin Muhammad Baha’ al-Din al-Uwais al-Bukhari
Naqsyabandi, titik berat amalan penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah dzikir,
dzikir ini dilakukan dengan menggunakan dzikir khafi (diam,tersembunyi). Ajaran
tarekat naqsyabandiyah diikuti oleh sebagian masyarakat di Desa Sidomulyo
yang mayoritas beramaliah NU (Nahdatul Ulama) dan Ajaran ini diamalkan di
dalam kehidupan keagamaan serta kehidupan sosial di masyarakat, untuk
membentuk perubahan perilaku sosial jamaah Tarekat Naqsayabandiyah, agar
menambah ketaatan beragama dalam menjalin hubungan dengan Allah Swt
maupun dengan manusia.
Kajian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan
perilaku sosial jamaah dan menganalisa hubungan ajaran tarekat naqsyabandiyah
tersebut pada perubahan perilaku sosial jamaah di Desa Sidomulyo Kecamatan
Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sifat penelitian ini bersifat
penelitian Deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sumber
data primer dan sekunder, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan
metode Random Sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel dengan cara
mencampur subjek-subjek tanpa mempertimbangkan tingkatan-tingkatan dalam
populasi. Di isi oleh responden atau pengikut ajaran tarekat naqsyabandiyah di
Desa Sidomulyo. Tekhnik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara,
Dokumentasi dan dengan menggunakan pendekatan filosofis. Setelah data-data
diperoleh, Aktualisasi ajaran tarekat naqsyabandiyah pada pada perubahan
perilaku sosial jamaah di Desa Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah di analisis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif.
Kemudian diadakan perumusan kesimpulan dengan menggunakan metode
deduktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraianuraian yang bersifat umum kepada uraian-uraian yang bersifat khusus.
Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa hal, Bahwa: yang pertama
Aktualisasi ajaran tarekat naqsyabandiyah pada perubahan perilaku sosial jamaah
dilakukan melaui serangkaian kegiatan dzikir, wirid, doa dan kegiatan sosial di
lingkungan desa. Kedua Hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah mempunyai
hubungan dengan perubahan perilaku sosial jamaah yang sangat besar pada pola
hidup dan tingkah laku seorang murid tersebut, karena dalam Tarekat memberikan
kedamaian dan ketentraman bagi pengikutnya, bila ia menjalankan aturan tersebut
dengan sesungguhnya dan bukan hanya karena menggugurkan kewajiban saja.
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MOTTO

ْ ُّلِلِّ ۡٱل َم ۡش ّرقِِ َِو ۡٱل َم ۡغ ّربِِفَأ َ ۡينَ َماِت َول
ِ ِ١١١ِ ٱلِلَِ َٰ َو ّسعٌِ َعلّيم
َِ ِٱلِلِّإّ َن
َِ ِِو ۡجه
َِ ّ َو
َ واِفَثَ َم
Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun
kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas
(rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 115).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Badan Penerjemah AlQur’an RI, 2001), h. 31
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahan judul dan kekeliruan dalam memahami
makna yang terkandung di dalam judul Skripsi ini, maka peneliti akan
menegaskan beberapa kata yang terdapat di dalam Skripsi ini sehingga menjadi
jelas. Adapun judul Skripsi ini yaitu “AKTUALISASI AJARAN TAREKAT
NAQSYABANDIYAH PADA PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL” (Studi
kasus jamaah di Desa Sidomulyo, Kec Bangunrejo, Kab Lampung Tengah).
Aktualisasi berasal dari Bahasa inggris actual yang artinya benar-benar
ada sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada.1
Ajaran adalah segala sesuatu yg diajarkan, seperti nasihat, petuah atau
petunjuk.2 Yang dimaksud dalam judul ini adalah seorang murid yang senantiasa
memegang teguh dan patuh akan perintah Mursyid serta menjauhi apa yang di
larangnya.
Tarekat, yaitu suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, (thariqah), yang
berarti jalan, keadaan, aliran dalam garis sesuatu. Jamil Shaliba mengatakan
bahwa, secara harfiah kata tarekat berarti jalan yang terang, lurus yang
memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat.3

1

PBDPN RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 427
https://www.artikata.com/arti-357356-ajaran.html, di akses tanggal 31-10-2017
3
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 269
2

2

Tarekat Naqsyabandiyah adalah merupakan tarekat yang diambil dari
nama pendirinya yaitu Muhammad bin Muhammad Baha‟ al-Din al-uwais al
Bukhari Naqsyabadiyah. Beliau dilahirkan di sebuah Desa bernama Qashrul
Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara tempat lahir Imam Bukhari. Titik berat
amalan penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir, bagi penganut Tarekat
Naqsyabandiyah zikir ini dilakukan dengan zikir khafi (diam, tersembunyi) secara
berkesinambungan, pada waktu pagi, siang, sore, malam, duduk berdiri, diwaktu
sibuk dan diwaktu senggang. 4 Tarekat ini juga di ikuti sebagian masyarakat di
Desa Sidomulyo.
Perubahan perilaku sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembagalembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem
sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial dan pola perilaku diantara kelompokkelompok dalam masyarakat.5
studi kasus merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari
suatu kejadian mengenai perseorangan (riwayat hidup). Studi kasus ini diperlukan
banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang

luas. Metode ini

merupakan integrasi dari data yang diperoleh dengan metode lain.6
Jamaah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berkumpul. Misalnya
disini adalah jamaah Tarekat, yang berarti perkumpulan orang yang ada di

4

Sri mulyati, Tarekat-tarekat muktabarah di indonesia, (Jakarta: Pernada Media, 2004),

hlm.89.
5

Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2002), hlm. 162.
6
Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Studi & Karir. (Yogjakarta: Andi, 2010),
hlm.13.
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Tarekat. Adapun jamaah menurut istilah dapat diartikan perkumpulan orang yang
melaksanakan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam.7
Desa Sidomulyo merupakan nama suatu Desa yang berada di Kecamatan
Bangunrejo, tempatnya di Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlah penduduk
4027 jiwa (998 KK) yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian.8

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang merupakan upaya
untuk mengetahui Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah dalam mengubah perilaku
sosial jamaah, yang dilakukan oleh pengikut dalam kehidupan sehari-hari di Desa
Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
B. Alasan Memilih Judul
Alasan penulis memilih judul Skripsi ini yaitu:
1. Tarekat adalah jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah
terutama

pada

Tarekat

Naqsyabandiyah,

yang

dalam

ajarannya

menekankan dzikir khafi (diam,tersembunyi).
2. Dimana masyarakat modern pada saat ini semakin jauh darri ajaran agama
yang mementingkan dunia yang sifatnya materialistis dan individualis,
maka dari itu Perlunya Aktualisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada
perubahan perilaku sosial jamaah, yang dimana dapat membentuk suatu
perilaku jamaah yang berupaya selalu mendekatkan diri kepada sang

7
8

http://id.m.wikipedia.org/wiki/jamaah.
Profil Desa Sidomulyo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 2015.
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pencipta dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan (tolong menolong
dan gotong royong) dalam kehidupan sosial.
C. Latar Belakang Masalah
Masa Rasulullah saw dan Khulafa Rasyidin, istilah Tasawuf tidak pernah
dikenal. Para pengikut beliau diberi nama panggilan sahabat. Sementara itu,
orang-orang muslim yang tidak berjumpa dengan beliau diberi nama tabi‟in dan
seterusnya disebut tabi‟ tabi‟in. istilah Tasawuf baru dipakai pada abad II hijriyah
oleh Abu Hasyim Al-Kufi (w.250H), dengan meletakkan Ash-Shuf dibelakang
namanya, meskipun sebelumini telah ada ahli yang mendahuluinya dalam hal
zuhud, wara, tawakkal, dan mahabbah.9
Menurut Syaikh Al-Hadad (seorang tokoh Tasawuf) bahwa Tasawuf yaitu
menghindarkan diri dari setiap moral yang rendah dan melakukan setiap moral
yang mulia. Sufi yaitu siapa saja yang bersi hatinya dari kotoran dan hatinya
penuh dengan hikmah, serta merasa cukup dengan Allah daripada makhlukmakhluknya, dan dengan sikap ini baginya nilai emas dan tanah. Sahilun A.Nasir
menyatakan bahwa tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang keadan batin dari
segi membersihkannya dari selain Allah dan meninggalkan roh (jiwa) manusia ke
alam kesucian dengan mengikhlaskan pengabdian hanya karena Allah sematamata10

9

Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta:Amzah, 2012), hlm. 1-2
Totok Jumantoro, Smsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tashawuf, (Wonosobo: Amzah,
2005), hlm. 245-247.
10
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Dalam wacana Tasawuf, istilah tarekat ini sampai abad ke-11 M/5 H
dipakai dengan pengertian jalan yang lurus yang dipakai oleh setiap calon sufi
untuk mencapai tujuannya, yaitu berada sedekat mungkin dengan Allah atau
dengan kata lain berada di hadirat-Nya tanpa dibatasi oleh dinding atau hijab. 11
Sedangkan ikhtiar untuk menempuh jalan tersebut disebut suluk, dan orang yang
bersuluk disebut salik.12
Tarekat merupakan suatu kesatuan dalam kegiatan Tasawuf yang
mengembangkan sistem pendidikan yang dimana persoalan batiniah merupakan
kegiatan yang paling dominan. Tarekat biasa menjadi metode yang praktis untuk
membimbing seseorang mengikuti suatu cara berfikir dan bertindak. Adapun
Tarekat yang berkembang di Desa Sidomulyo yaitu Tarekat Naqsyabandiyah yang
merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu faktor
penyebab diterimanya Tarekat ini di Desa Sidomulyo karena masyarakat yang
mayoritas menganut Nahdlatul Ulama yang menganggap bahwa dzikirullah itu
sangat penting.13 Masyarakat mudah menerima tanpa ada penolakan, karena
dalam ajaran Tarekat ini banyak amalan-amalan zikir untuk lebih mendekatkan
diri kepada Allah, namun tidak semua masyarakat di Desa Sidomulyo mengikuti
Tarekat.
Menuntun ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim agar dapat
mengetahui hal-hal yang belum diketahui terutama dalam perkara ibadah. Karena
dalam agama dijelaskan tuntutlah ilmu dari buayan sampai keliang lahat, yang
11

Ri‟san Rusli, Tashawuf dan Tarekat: Studi pemikiran dan pengalaman sufi, (Jakarta:PT
Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1. hlm.189.
12
Hamka, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, cet. Ke-18, (Jakarta: PT Pustaka
Panjimas, 1993), hlm. 101.
13
Wawancara dengan Sujono, Sidomulyo, 9 juni 2017.
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dimaksud di sini adalah, manusia diwajibkan menuntut ilmu dari ia lahir sampai ia
meninggal. Karena tanpa adanya ilmu manusia tidak akan berarti, ilmu yang
diajarkan tarekat adalah sebagai petunjuk dalam melakukan suatu atau
menjalankan ibadah yang agar tidak sia-sia.14 Begitupun yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Sidomulyo yang ingin merasa dekat dengan Allah dengan jalan
yang benar maka mereka mengikuti zikir bersamaan yang biasa dilakukan malam
selasa dan hari jum‟at sehabis sholat jum‟at yang biasa disebut dengan
Tawajuhan, yang diadakan oleh badal dan pengikut Tarekat di desa tersebut.15
Perubahan perilaku sosial umat merupakan suatu paradigma bahwa
manusia akan berubah sesuai dengan apa yang mereka pelajari baik dari keluarga,
teman, sahabat ataupun ataupun belajar dari diri mereka sendiri, proses
pembelajaran diri inilah yang nantinya akan membentuk seseorang tersebut,
sedangakan pembentukan tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan orang tersebut baik dalam kesehariannya ataupun dalam keadaan
tertentu. Yang dimaksud dalam perubahan perilaku disini adalah, bagaimana
seorang jamaah atau pengikut tarekat yang telah mendapatkan perubahan perilaku
yang baik. Yang mereka pelajari dari ajaran tarekat naqsyabandiyah. 16
Berdasarkan

uraian

diatas

bahwa

“Aktualisasi

Ajaran

Tarekat

Naqsyabandiyah Pada Perubahan Perilaku Sosial Jamaah di Desa Sidomulyo” ini
menarik untuk dikaji karena banyak masyarakat yang mengikuti Tarekat tersebut

14

Mahdi Saeed Reziq Krezem, Study Islam Praktis, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), Cet.
Ke-1. hlm. 103.
15
Wawancara dengan Sutono (pengikut Tarekat), Sidomulyo, 11 Agustus 2017.
16
https://dokumen.tips/documents/pengertian-perubahan-perilaku.html, diakses tanggal 20-82017.

7

baik dari remaja maupun orang tua, yang dimana ajarannya memiliki pengaruh
yang besar terhadap perubahan perilaku sosial jamaah.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti
mengemukakan fokus permasalahan Skripsi ini sebagai berikut :
a. Bagaimana Aktualisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada perubahan
perilaku sosial jamaah di Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Lampung
Tengah?
b. Bagaimana Hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah dengan perubahan
perilaku sosial jamaah di Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Lampung
Tengah?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian pada umumnya dimaksudkan untuk menemukan, menguji,
mengungkap atau mengembangkan kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui :
a. Aktualisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada perubahan perilaku
sosial jamaah di Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Lampung tengah.
b. Pengaruh Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada perubahan perilaku sosial
jamaah di Desa Sidomulyo Kec. Bangunrejo Lampung Tengah
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2. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :
a. Masyarakat, mahasiswa serta menambah pengetahuan tentang ajaran
Tarekat Naqsyabandiyah dan dapat memberikan pemahaman terhadap
jamaah untuk

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari

melalui ajaran Tarekat Naqsyabandiyah.
b. Menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan yang ada di Fakultas Ushuluddin
dan Studi Agama khususnya untuk prodi Aqidah dan Filsafat Islam.
c. Memberi wawasan baru bagi mahasiswa tentang perkembangan Tarekat
Naqsyabandiyah di dalam kehidupan masyarakat di Desa Sidomulyo
Kec.Bangunrejo Lampung Tengah.
F. Tinjauan Pustaka
Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang
memiliki tema serupa tentang Tarekat, di antaranya sebagai berikut :
1. Skripsi yang berjudul Kontribusi Tarekat Naqsyabandiyah Terhadap
Pendidikan Agama Islam Dan Perubahan Perilaku Sosial (Studi Kasus
Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Dukuh Tompe Kecamatan Mojo
Songo Kabupaten Boyolali. Yang ditulis oleh Luqman Abdullah, jurusan
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas
Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1437 H / 2016 M. Fokus kajian
skripsi ini adalah :
a. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah
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b. Pengamalan Tarekat Naqsyabandiyah pada Pendidikan Agama Islam dan
Perubahan Perilaku Sosial Jamaah
2. Skripsi yang berjudul Pengaruh Tarekat qadiriah wa naqsyabandiyah
terhadap keshalehan sosial jamaah pengajian di desa sekincau kecamatan
sekincau kabupaten lampung barat. Yang ditulis oleh Neneng Hasanah,
jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan
Lampung, 1436 H / 2015 M. Fokus kajian skripsi ini adalah :
a. Ajaran Tarekat Qadiriah Wanaqsyabandiyah
b. Pengamalan Tarekat Qadiriah Wa Naqsyabandiyah dalam pelaksanaan
ibadah yang dijalankan oleh jamaah pengajian
c. Pengaruh dari ajaran Tarekat Qadiriah Wa Naqsyabandiyah terhadap
keshalehan sosial jamaah pengajian
3. Skripsi yang berjudul Tarekat Mardhatillah : ajaran dan pengamalannya di
kota baru Bandar Lampung. Yang ditulis oleh Padli Yadi, jurusan Aqidah dan
Filsafat, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 1424 H/ 2003 M.
Fokus kajian skripsi ini adalah :
a. Ajaran Tarekat Mardhatillah
b. Pengamalan Tarekat Mardhatillah dalam pelaksanaan ibadah yang
dijalankan oleh jama‟ahnya.
c. Pengaruh Tarekat Mardhatillah terhadap jamaahnya.
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Dari ketiga penelitian di atas terdapat kesamaan pada pembahasan
mengenai Tarekat, akan tetapi walaupun sama-sama Tarekat, bentuk Tarekat dan
fokus kajian yang diuraikan peneliti, berbeda dengan kajian penelitian
sebelumnya, karena pada penelitian ini, peneliti mengangkat judul mengenai
Aktualaisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada Perubahan Perilaku Sosial
Jamaah di Desa Sidomulyo.
G. Metode Penelitian
Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami
terhadap suatu permasalahan tersebut dapat diteliti dan dikembangkan, maka perlu
bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam melaksanakan
penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan
dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan
sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.17
Beberapa hal yang perlu di jelaskan berkaitan dengan metode penelitian
yang di gunakan dalam penelitian sebagai berikut :
1. Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan (Field Research), yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan,
karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan literatur yang berkaitan
17

Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian (PT.Rineka Cipta:Jakarta,1993),hal.118.

11

dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah
ada.18Dalam hal ini penulis menjadikan Desa Sidomulyo Kecamatan
Bangunrejo di Kabupaten lampung Tengah sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut
Kartini Kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya
melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan,
suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan
umum.19Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat
deskriptif eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat
kualitatif.
Menurut

Eva

Rufaida

penelitian

deskriptif

bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu
antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.
2. Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder.

18

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (jakarta: Pt.Bumi
Aksara,2010),hal.46.
19
Kartini Kartono,pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:Mandar Maju,
1990),hal.87.
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a. Data primer
Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data
yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.20Sumber
data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, dalam penelitian
yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari
Tokoh Agama, Badal (wakil guru) dan jamaah yang mengikuti tarekat
naqsyabandiyah.
b. Data Sekunder
Sedangkan data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data
yang sudah jadi biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya
mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.21 Data sekunder
merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku
literatur dan informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang
sedang diteliti.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu
yang akan diteliti.22. Namun dalam hal ini peneliti mengambil beberapa
sampel dari populasi guna memperoleh data yang diperlukan, hal tersebut
20

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta:Rineka,2011),hal.38.
21
Ibid,h.40.
22
Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung:1990), h. 174
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dikarenakan tidak memungkinkan peneliti meneliti populasi. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh jamaah tarekat naqsyabandiyah di
Desa Sidomulyo yang berjumlah 150 orang. Tetapi tidak seluruh populasi
ini akan dijadikan sampel, melainkan hanya beberapa saja yang hendak
dijadikan sampel dari seluruh populasi yang dianggap dapat mewakili.
b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah
random sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara mencampur
subjek-subjek tanpa mempertimbangkan tingkatan-tingkatan dalam populasi.23
Selain orang-orang yang terlibat dalam Tarekat tersebut, peneliti juga
menjadikan beberapa orang sebagai informan yaitu orang yang dapat peneliti
minta informasi terkait Aktualisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah pada
perubahan perilaku sosial jamaah diantaranya adalah para tokoh, baik Kiyai,
ustadz maupun pengikutnya, serta pengikut Tarekat tersebut.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Menurut

Irawan

Soehartono

observasi

adalah

pengamatan

yang

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-

23

Ibid. hlm. 305
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pertanyaan.24 Penulis menggunakan observasi partisipan yaitu dimana penulis
ikut langsung mencatat dan mengamati segala bentuk kegiatan dan kejadian
yang ada untuk disajikan dalam pengumpulan data. Dengan demikian
pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang
diharapkan.
b. Wawancara (interview)
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam interaksinya dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan

secara

langsung

informasi-informasi

atau

keterangan-

keterangan.25
Dalam melaksanakan wawancara ini digunakan teknik wawancara
berbasis terpimpin. Dalam pelaksanaanya peneliti berpegang pada kerangka
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Karena itu sebelum melakukan
wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan susunan pertanyaaan yang
telah direncanakan dan disusun sedemikian rupa agar para responden dapat
memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan peneliti. Teknik ini
memberikan peluang agar responden dapat memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Teknik ini dijadikan
metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini.

24

Irawan Soeharto, Metodelogi Research, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya,
1999),Op.Cit. hlm. 69
25
Cholid Nabuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara,
1981), hlm. 83.

15

c. Dokumentasi
Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan
dokumentasi karena informasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data.
Adapun jenisnya yaitu seperti surat, ataupun catatan-catatan lain yang ada
dilokasi penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan peneliti
bahas. Jenis data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini berupa panduan
dzikir, panduan ajaran-ajaran Tarekat, buku panduan pengamalan Tarekat, dan
foto-foto kegiatan keagamaan.26
5. Tehnik Analisa data
Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan
mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan,
dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan
penelitian.27
Data yang telah diperoleh diteliti kembali apakah data tersebut telah benar
dan cukup baik untuk diproses. Langkah selanjutnya ialah apabila dipandang telah
cukup untuk di proses, maka jawaban tersebut diklasifikasikan lalu dianalisa dan
dalam menganalisa data ini dianalisa deskriptif kualitatif, analisa deskriptif
digunakan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu, situasi atau

26

Imam Supayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm. 195.
27
Lexy J. Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), hlm 248.
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kelompok dan untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan
sesuatu dengan sesuatu yang lain.28
Sedangkan analisa kualitatif digunakan karena beberpa pertimbangan:
a. Dapat menyesuaikan apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda.
b. Menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dan informan.
Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang
dihadapi.29
6. Penarikan Kesimpulan
Kegiatan berikutnya yang penting adalah penarikan kesimpulan dari
permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis kualitatif mulai
mencari-cari arti pola-pola, penjelasan, kongfigurasi-kongfigurasi yang
mungkin alur sebab-akibat dan proposisi.30
Hasil dari analisis kualitatif ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan
dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus.
Sehingga dapat menarik kesimpulan sementara kemudian meningakat
menjadi lebih rinci sampai pada kesimpulan terahir.

28

Irawan Soeharto, Metodologi Penelitian Sosial Tehnik Penelitian Bidang
Kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.33.
29
Ibid, hlm. 5.
30
Imam Supayono dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2003), hlSm, 195.
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BAB II
TAREKAT NAQSYABANDIYAH DAN PERILAKU SOSIAL
A. Pengertian Dan Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah
1. Pengertian Tarekat Naqsyabandiyah
Sebelum membahas pengertian Tarekat Naqsyabandiyah, terlebih dahulu
perlu dipahami pengertian tarekat itu sendiri. Tarekat dalam bahasa Arab ialah
”Thariqah” yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Tarekat
adalah “jalan” yang ditempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang
berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar’, sedangkan anak jalan
disebut thariq. Kata turunan ini menunjukan bahwa menurut anggapan para sufi,
pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri dari hukum
Ilahi, tempat berpijak bagi setiap muslim. Tak mungkin ada anak jalan tanpa ada
jalan utama tempat berpangkal. Pengalaman mistik tak mungkin didapat bila
perintah syariat yang mengikat itu tidak ditaati terlebih dahulu dengan seksama.
Sementara menurut Harun Nasution, tarekat berasal dari kata thariqah, yaitu jalan
yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi dalam tujuannya berada sedekat
mungkin dengan Allah.31 Adapun menurut istilah tasawuf, tarekat berarti
perjalanan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Allah dengan cara menyucikan
diri atau perjalanan khusus bagi para seseorang yang menempuh jalan menu
kepada Allah SWT. Perjalanan ini mengikuti jalur yang ada melalui tahap dan
seluk beluknya. Dengan tujuan ingin bertemu langsung dengan sang Khaliq.

31

Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia,2008), h. 203.
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Secara turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai
berantai.32
Setelah dipahami pengertian tarekat secara umum seperti di atas, maka
selanjutnya perlu dipahami bersama mengenai pengertian tarekat Naqsyabandiyah
secara

khusus

dan

mendalam,berikut

uraian

singkat

tentang

Tarekat

Naqsyabandiyah.
Tarekat Naqsyabandiyah adalah merupakan suatu tarekat yang diambil
dari nama seorang pendiri Tasawuf terkenal yakni, Muhammad bin Muhammad
Baha‟ al-Din al-Uwais al- Bukhari Naqsyabandi (717h/1318 M-791 H/1389M),
dilahirkan di sebuah desa Qashrul Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara tempat
lahir Imam Bukhari. Ia berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik. Ia
mendapat gelar Syah yang menunjukan posisinya yang penting sebagai seorang
pemimpin spiritual. Naqsyaband secara harfiah berarti “pelukis, penyulam,
penghias”. Jika nenek moyang mereka adalah penyulam, nama itu mengacu pada
profesi keluarga, jika tidak hal itu menunjukan kualitas spiritualnya untuk melukis
nama Allah di atas hati seorang murid.33 Ciri menonjol Tarekat Naqsyabandiyah
adalah pertama, diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang
menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai berzikir
dalam hati. Kedua, upaya yang serius dalam memengaruhi kehidupan dan
pemikirian golongan penguasa serta mendekatkan Negara pada agama. Adapun
titik berat amalan penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir. Zikir adalah

32
33

Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat, (Solo; Ramadhani, 1996), h. 67.
Fuad Said, Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah, Jakarta: Al- Husna Zikra, 1996, h. 23.
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berulang-ulang menyebut nama Allah atau menyatakan kalimah la ilaha illa Allah
(Tiada Tuhan selain Allah), dengan tujuan untuk mencapai kesadaran akan Allah
yang lebih langsung dan permanen. Bagi penganut Tarekat Naqsyabandiyah zikir
ini dilakukan terutama zikir khafi (diam, tersembunyi) secara berkesinambungan,
pada waktu pagi, sore, siang, malam, duduk, berdiri, di waktu sibuk dan di waktu
senggang.34
2. Sejarah dan Perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah
Lahirnya tarekat dalam Islam sesungguhnya bersamaan dengan kelahiran
Agama Islam itu sendiri, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad Saw di utus menjadi
rasul. Fakta sejarah menunjukan bahwa pribadi Nabi Muhammad Saw sebelum
diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan tahannust dan khalwat di
Gua Hira‟ disamping untuk mengasingkan diri dari masyarakat Makkah yang
sedang mabuk mengikuti hawa nafsu keduniaan. Tahannust dan khalwat nabi
adalah untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati dalam menempuh
permasalahan dunia pada masa tersebut.35 Proses Khalwat nabi yang kemudian
disebut dengan Tarekat tersebut sekaligus diajarkannya kepada Sayyidina Abu
Bakar Ra. Dari situlah kemudian Abu Bakar mengajarkan kepada keluarga dan
sahabat-sahabatnya sampai kepada Syeikh Muhammad Baha‟ al din al-uwais al

34

Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarrah di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2004.0071), hlm. 89-105
35
Sokhi Huda, Tasawuf Kultural Fenomena Wahidatul Wujuh, (Yogyakarta: LKIS
Yogyakarta, 2008), hlm. 21.
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Bukhari

Naqsyabandiyah,

sehingga

Tarekatnya

dinamai

Tarekat

Naqsyabandiyah.36
Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebuah Tarekat yang mempunyai dampak
pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim. Tarekat ini pertama kali
berdiri di Asia Tengah kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afghanistan, dan India.
Di Asia Tengah bukan hanya di kota-kota penting, melainkan di kampungkampung kecil pun Tarekat ini mempunyai Zawiyah (padepokan sufi) dan rumah
peristirahatan

Naqsyabandiyah

sebagai

tempat

berlangsungnya

aktifitas

keagamaan yang semarak.37 Secara organisasi aspek penting dari Tarekat ini
adalah aplikasi spiritualnya dengan khalifah Abu Bakar. Walaupun beberapa sub
cabangnya menelusuri asal-usulnya kepada khalifah Ali, namun tetap aplikasi
utama Tarekat ini kepada Abu Bakar. Sedangkan dilihat dari aspek spiritualnya,
hal yang menonjol dari Tarekat Naqsyabandiyah adalah mampu membentuk alam
perkembangan spiritual dengan menunjukan berbagai tahapan dan kedudukan
(ahwal dan maqamat) yang harus dilalui oleh seorang sufi, berdasarkan
pengalaman dan petualangan spiritual. Cirri khas lain yang tidak boleh dilupakan
adalah para Syaikh Naqsyabandiyah yang memiliki kesadaran akan misi. Mereka
meyakini bahwa mereka di takdirkan untuk memainkan peranan dalam sejarah. 38
Baha‟ al-din Naqsyabandi sebagai pendiri tarekat ini, dalam menjalankan
aktivitas dan penyebaran tarekatnya mempunyai 3 orang khalifah utama, yakni

36

http://dharwanto.blogspot.co.id/2009/10/sejarah-tarekat-naqsyabandiyah.html, diakses
tanggal 30 juli 2017.
37
Srimulyati, Ibid, h. 91.
38
http://sufimuda.blogspot.com/tarekatnaqsabandiyah, diakses tanggal 30 juli 2017.
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Ya‟qub Carkhi, Ala‟ al-din Athar dan Muhammad Parsa.39 Masing-masing
khalifah tersebut mempunyai seorang atau beberapa orang khalifah lagi. Guru
yang paling menonjol dari angkatan selanjutnya yang berasal dari khalifah Ya‟qub
Carkhi adalah Khawaja Ubaidillah Ahrar (806-896 H/1403-1490 M), lahir di
Syash (Tasykand) pada bulan Ramadhan. Dalam sejarah Tarekat Naqsyabandiyah,
tidak ada syaikh yang memiliki banyak lahan, kekayaan, atau harta seperti
Ubaidillah Ahrar. Ia sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat atas
maupun bawah. Ia memiliki watak sangat sederhana dan ramah, menerima para
tamu dengan segala kerendahan hati. Dia tidak suka sombong dan keangkuhan. Ia
menganggap kesombongan dan keangkuhan merendahkan tingkat moral manusia
dan

melemahkan

tali

pengikat

spiritual.

Dalam

penyebaran

Tarekat

Naqsyabandiyah ia berjasa dalam menetapkan sebuah pola yang banyak di adopsi
oleh banyak syaikh-syaikh Naqsyabandi selanjutnya, yaitu menjalin hubungan
akrab dengan kalangan istana, dalam hal ini pangeran Abu Said penguasa dinasti
Timurdi di Herat (Afghanistan), sebagai kompensasi atas dukungan politiknya
kepada penguasa ini, Ubaidillah mendapat kekuasan politik yang luas
jangkauannya.40 Berkat situasi dan pengaruh yang besar dari Ubaidillah ini,
kemudian Tarekat Naqsyabandiyah ini pertama kali menyebar ke luar Asia
Tengah. Ia mengangkat sejumlah besar khalifah untuk diutus ke negeri-negeri
islam lain : Qazwin, Isfahan, dan Tabriz di Iran, dan bahkan sampai ke Istanbul.
Tokoh lain yang juga mempunyai peran besar dalam penyebaran Tarekat ini

39

Cahyo, “Artikel Maulhayat” (On Line), tersedia di : http://cahyocacay.blogspot.com/2013/02/ajaran dasar-dasar-tarekat-naqsyabandiyah-wa.html (30 mei 2017)
40
Fu‟ad Said, Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1996),
hlm. 6.
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secara geografis adalah Sa‟id al-Din Kasghari. Ia bertempat tinggal di Heart ibu
kota kekaisaran Timurid (sekarang kota besar di Afghanistan Barat). Ia telah
membaiat penyair dan ulama besar Abd. al-Rahman Jami, yang berjasa
memopulerkan Tarekat ini di lingkungan istan, dan kemudian menyebar terus ke
selatan. Kontribusi utama Jami‟ pada tasawuf adalah paparannya tentang
pemikiran Ibn al- Arabi dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan komentarkomentarannya atas karya-karya Ibn al-Arabi, Rumi, Parsa dan sebagainya yang
menguraikan banyak konsep yang sulit dipahami tentang kesatuan wujud.41
Penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah kemudian memasuki wilayah India
(yang kemudian berpengaruh ke wilayah Indonesia), sekitar abad 10/16 M atau
tepatnya pada tahun 1526. Tahun ini bertepatan dengan ditaklukannya india oleh
Babur,

pendiri

kekaisaran

Moghul,

kaisar

adalah

pengikut

Tarekat

Naqsyabandiyah dan begitu pula tentara-tentaranya. Beberapa khalifah Ubaidilah
Ahrar yang mengikut sertakan pasukan penakluknya ke india. 42 Di antara Syaikhsyaikh Naqsyabandi yang datang ke India adalah Baqi Billah (9721-1012 H/15631603 M). Ia di lahirkan di Kabul tahun 1564 dan telah belajar pada belajar pada
beberapa tokoh Naqsyabandi sebelum ia bermukim di India. Baqi Billah disayangi
orang banyak karena kepribadiannya yang sangat ramah, orang datang kepadanya
bukan hanya untuk melakukan latihan mistis aja, melainkan juga untuk mendapat
berkah spiritual dan ketenangan yang sangat di rindukan oleh hati manusia.

41

Martin Van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia,( Bandung: Mizan,
1992), hlm. 53
42
Nama-nama dan biografi singkat mengenai gelombang pertama masuknya orang-orang
Naqsyabandiyah ke india dalam Rizvi, A History of sufism’in India, Jilid II, New Delhi:
Munshiram Manoharial, 1983 hlm.180.
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Hampir semua pengikut Naqsyabandiyah di seluruh dunia ini menarik garis
keturunan spiritual mereka melalui Baqi Billah dan khalifahnya Ahmad sirhindi.43
Perluasan dan aktivitas spiritual Tarekat Naqsyabandiyah di India
mendapat dorongan yang sangat tinggi di bawah kepemimpinan Sirhindi (9721033 H/1564-1624 M) yang dikenal sebagai Mujadid Alf-I Tsani (pembaru
millennium kedua, w 1642). Posisi Sirhindi cukup unik dalam sejarah intelektual
Tarekat Naqsyabandiyah, sekalipun mengikuti prinsip-prinsip dasar dan
fundamental Tarekat ini, ia memberikan orientasi baru dalam doktrin-doktrinnya
dalam membuang doktrin tentang kesatuan wujud sebagaimana dikemukakan oleh
Ibn al-Arabi dan di terima oleh hamper semua Syaikh Naqsyabandiyah, seperti
Baha al-Din, Ubaidillah Ahrar, dan Maulana Jami‟. Ahmad Sirhindi, seperti para
Syaikh Naqsyabandi terdahulu di Asia Tengah, menuntut murid-muridnya agar
berpegang secara cermat pada Al-Quran dan tradisi-tradisi (sunah) Nabi.44
Dalam perkembangan dan penyebarannya di Nusantara, Tarekat
Naqsyabandiyah mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain : gerakan pembaruan, dan politik. Penaklukan Makkah oleh
Abd. al-Aziz bin Saud pada tahun 1924, berakibat besar terhambatnya
perkembangan Tarekat Naqsyabandiyah. 45 Syaikh yusuf Makasari (1626-1629)
merupakan orang pertama yang memperkenalkan Tarekat Naqsyabandiyah di
nusantara. Seperti disebutkan dalam bukunya Safinah al-Najah. Ia menerima
43

Abu Bakar Atjeh, Pengantar Sejarah Sufi dan Taswuf, (Solo: Ramadhani, 1984), hlm.
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ijazah dari Syaikh Muhammad Abd. al-Baqi di yaman, kemudian ia mempelajari
Tarekat ketika berada di Madinah dibawah bimbingan Syaikh Ibrahim al- Kurani.
Syaikh Yusuf berasal dari kerajaan Islam Gowa, sebuah kerajaan kecil di
Sulawesi Selatan, dan ia mempunyai pertalian darah dengan keluarga kerajaan di
daerah itu. Syaikh Yusuf bukan pertama yang menganut Tarekat Naqsyabandiyah
di Indonesia. Namun ia adalah orang pertama yang menulis tentang tarekat ini,
sehingga kemudian ia di anggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan
Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Ia menulis berbagai risalah mengenai
tasawuf dan menulis surah-surah berisi nasihat-nasihat kerohanian untuk orangorang penting misalnya surah-surah Karaeng Karunrung (pemimpin lasykar
kerajaan Gowa).46
Tarekat Naqsabandiyah menyebar di nusantara berasal dari pusatnya di
Makkah, yang dibawa oleh para pelajar Indonesia yang belajar disana dan oleh
para jamaah haji Indonesia. Mereka ini kemudian memperluas dan menyebarkan
tarekat ini keseluruh pelosok nusantara.
Penyebaran Tarekat Naqsabandiyah di Nusantara dapat dilihat dari para
tokoh-tokoh tarekat ini yang mengembangkan ajaran Tareqat Naqsabandiyah di
bebarapa pelosok nusantara diantaranya adalah :

46

http://al-asfa.blogspot.co.id/2015/08/tarekat-naqsabandiyah-dan-ajarannya.html, diakses

tanggal 25 mei 2017
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1. Muhammad Yusuf adalah yang dipertuan muda di kepulauan Riau, beliau
menjadi sultan di pulau tempat dia tinggal. Dan mempunyai istana di
penyengat dan di Lingga. 47
2. Di Pontianak, sebelum perkembangannya telah ada Tarekat Naqsabandiyah
Mazhariyah. Tarekat Naqsabandiyah mulai dikembangkan oleh Ismail Jabal
yang merupakan teman dari Usman al-Puntani (ulama yang terkenal di
Pontianak sebagai penganut Tasawuf dan penerjemah tak sufi)
3. Di Madura, Tarekat Naqsabandiyah sudah hadir pada abad ke 11 hijriyah.
Tarekat Naqsabandiyah Mazhariyah merupakan Tarekat yang paling
berpengaruh di Madura dan juga di beberapa tempat lain yang banyak
penduduknya bersal dari madura, seperti surabaya, Jakarta, dan Kalimantan
Barat.48
4. Di Dataran Tinggi Minangkabau tarekat Naqsabandiyah adlah yang paling
padat. Tokohnya adalah jalaludin dari Cangking, ‟Abd al Wahab, Tuanku
Syaikh Labuan di Padang. Perkembangannya di Minangkabau sangat pesat
hingga sampai ke silungkang, cangking, Singkarak dan Bonjol.
5. Di Jawa Tengah berasal dari Muhammad Ilyas dari Sukaraja dan Muhammad
Hadi dari Giri Kusumo. Popongan menjadi salah satu pusat utama
Naqsabandiyah di Jawa Tengah.

47

Sri Mulyati, Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004),
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3. Ajaran dan Amalan Tarekat Naqsyabandiyah
a. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah
Ajaran dasar Tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya mengacu kepada
empat aspek pokok yaitu: syari‟at, thariqat, hakikat dan ma‟rifat. Ajaran Tarekat
Naqsyabandiyah ini pada prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus
dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. 49
Tarekat Naqsyabandiyah, seperti juga tarekat yang lainnya mempunyai beberapa
tata cara peribadatan, teknik spiritual, dan ritual tersendiri. Ajaran Tarekat
Naqsyabandiyah menurut Muhammad Amin al-kurdi dalam kitabnya, „Tanwir alQulub‟ terdiri atas 11 asas; 8 asas dirumuskan oleh „Abd. Al-Kahaliq
Ghujdawani, sedangkan 3 asas lainnya adalah penambahan oleh Muhammad
Baha‟al-Din Naqsyabandi.50 Ajaran dasar atau asas-asas ini dikemukakan dalam
bahasa Persia (bahasanya dari Khawajangan dan kebanyakan penganut
Naqsyabandiyah India), dan banyak disebutkan dalam banyak risallah, termasuk
dalam jami’ al-Ushul fi al-Awliya kitab karya Ahmad Dhiya al-Din
Gumusykhanawi yang dibawa pulang dari Makkah oleh banyak jamaah haji
Indonesia pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad ke dua puluh.51
Adapun beberapa ajaran yang diajarkan tarekat naqsyabandiyah yang
terdiri dari :
1. Husy dar dam, “sadar sewaktu bernafas” suatu latihan konsentrasi: di mana
seseorangharus menjaga diri dari kekhilafan dan kealpaan ketika keluar masuk
49

Kharisudin Aqib, al Hikmah, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), Cet. I, hlm. 49.
Sri Mulyati, Op.Cit. hlm.102.
51
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nafas, supaya hati selalu merasakan kehadiran Allah. Hal ini di karenakan
setiap keluar masuk nafas yang hadir beserta Allah, memberikan kekuatan
spiritual dan membawa orang lebih dekat kepada Allah. Karena kalau orang
lupa dan kurang perhatian berarti kematian spiritual dan mengakibatkan orang
akan jauh dari Allah.52
2. Nazhar bar qadam, “menjaga langkah” seorang murid yang sedang menjalani
khalwat suluk, bila berjalan harus menundukan kepala, melihat kea rah kaki.
Dan apabila duduk, tidak memandang ke kiri atau ke kanan. Sebab
memandang kepada aneka ragam ukiran dan warna dapat melalaikan orang
dari mengingat Allah, selain itu juga supaya tujuan-tujuan yang (rohaninya)
tidak di kacaukan oleh segala hal yang berada di sekelilingnya yang tidak
relevan.53
3. dar wathan, “melakukan perjalanan di tanah kelahirannya” maknanya adalah
melakukan perjalanan batin dengan meninggalkan segala bentuk ketidak
sempurnaannya sebagai manusia menuju kesadaran akan hakikatnya sebagai
makhluk yang mulia.54
4. Khalwat dar anjuman, sepi di tengah keramaian. Khalwat bermakna
menyepinya seorang pertapa, sementara anjuman dapat berarti perkumpulan
tertentu. Berkhalwat terbagi pada dua bagian, yaitu:
a) Khalwat lahir, yaitu orang yang bersuluk mengasingkan diri ke sebuah
tempat tersisih dari masyarakat ramai.
52
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b) Khalwat batin, yaitu mata hati menyaksikan rahasia kebesaran Allah
dalam pergaulan sesama makhluk.55
5. Yad krad, “ingat atau menyebut”. Ialah berzikir terus menerus mengingat
Allah, baik zikir ism al-dzat (menyebut Allah), maupun zikir nafi itsbat
(menyebut La Ilaha illa Allah). Bagi kaum Naqsyabandiyah zikir itu tidak
terbatas dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian sesudah shalat, tetapi
harus terus menerus suapaya di dalam hati bersemayam kesadaran akan Allah
yang permanen.
6. Baz

Gasht,

“kembali”,

“memperbarui”.

Hal

ini

dilakukan

untuk

mengendalikan hati agar tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang
(melantur). Sesudah menghela (melepaskan) nafas, orang yang berzikir itu
kembali munajat dengan mengucapkan kalimat yang mulia ilahi anta
maqshudi wa ridhaka mathlubi (Ya Tuhanku, Engkaulah tempatku memohon
dan keridhaan-Mu-lah yang kuharapkan). Sewaktu mengucapkan zikir, makna
dari kalimah ini harus senantiasa berada di hati seseorang, untuk mengarahkan
perasaannya yang paling halus kepada Allah semata. Sehingga terasa dalam
kalbunya rahasia tauhid yang hakiki dan semua makhluk ini lenyap dari
pandangannya.56
7. Nigah Dasyt, “waspada”. Ialah setiap murid harus menjaga hati, pikiran, dan
perasaan dari sesuatu walau sekejap ketika melakukan zikir tauhid. Hal ini
bertujuan untuk mencegah agar pikiran dan perasaan tidak menyimpang dari

55
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kesadaran yang yeng tetat akan Tuhan, dan untuk memelihara pikiran dan
perilaku agar sesuai dengan makna kalimah tersebut.
8. Yad Dasyt, “mengingat kembali”. Adalah tawajuh (menghadapkan diri)
kepada nur dzat Allah Yang Maha Esa, tanpa berkata-kata. Pada hakikatnya
menghadapkan diri dan mencurahkan perhatian kepada nur dzat Allah itu tiada
lurus, kecuali sesudah fana (hilang kesadaran diri) yang sempurna.57
Adapun tiga asas lainnya yang berasal dari Syaikh Baha al-Din
Naqsyabandi adalah:
1. Wuquf zamani, “memeriksa penggunaan waktu”, yaitu orang yang bersuluk
senantiasa selalu mengamati dan memerhatikan dengan teratur keadaan
dirinya setiap dua atau tiga jam sekali. Apabila ternyata keadaanya terusmenerus sadar dan tenggelam dalam zikir, dan melakukan yang terpuji, maka
hendaklahia bersyukur kepadanya. Sebaliknya apabila keadaanya dalam alpa
atau lalai dan melakukan perbuatan dosa, maka harus segera minta ampun dan
tobat kepada Allah, serta kembali kepada kehadiran hati yang sempurna.
2. Wuquf’ adadi, “memeriksa hitungan zikir”, yakni dengan penuh hati-hati
(konsentrasi penuh) memelihara bilangan ganjil pada zikir naïf itsbat, 3 atau 5
sampai 21 kali.58
3. Wuquf qalbi, “menjaga hati tetap kontrol”. Kehadiran hati serta kebenaran
tiada yang tersisa, sehingga perhatian seseorang secara sempurna sejalan
dengan zikir dan maknanya. Selain kebenaran Allah dan tiada menyimpang
57

Sri Mulyati, Op.Cit. hlm.107.
Zaini Khusnan, Tuntunan Thoriqoh Annaqsyabandiyah Kholidiyah Almujaddadiyah,
(sidomulyo: perpustakaan Lampung Tengah, 2012), hlm. 11.
58

30

dari makna dan perhatian zikir. Lebih jauh dikatan bahwa hati orang yang
berzikir itu berhenti (wuquf) menghadap Allah dan bergumul dengan lafadzlafadz dan makna zikir.59

b. Amalan Tarekat Naqsyabandiyah
Amalan merupakan suatu perintah atau amanah yang guru berikan
terhadap murid, adapun seorang murid wajib mengamalkan amalan-amalan
tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Tarekat Naqsyabandiyah memiliki
beberapa amalan yang wajib dikerjakan seorang murid agar dalam amalan
tersebut membentuk akhlak yang baik, amalan ajaran Tarekat Naqsyabandiyah
sebagai berikut :
a) Zikir dan Wirid
Teknik dasar Naqsyabandiyah, seperti kebanyakan tarekat lainnya,
adalah dzikir yaitu berulang-ulang menyebut

nama Tuhan ataupun

menyatakan kalimat la ilaha illallah. Tujuan latihan itu ialah untuk
mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen.
Pertama sekali, Tarekat Naqsyabandiyah membedakan dirinya dengan
aliran lain dalam hal dzikir yang lazimnya adalah dzikir diam (khafi,
“tersembunyi”, atau qalbi, ” dalam hati”), sebagai lawan dari dzikir keras
(dhahri) yang lebih disukai tarekat-tarekat lain.60 Kedua, jumlah hitungan
dzikir yang mesti diamalkan lebih banyak pada Tarekat Naqsyabandiyah
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daripada kebanyakan tarekat lain. Dzikir dapat dilakukan baik secara
berjamaah maupun sendiri-sendiri. Banyak penganut Naqsyabandiyah
lebih sering melakukan dzikir secara sendiri-sendiri, tetapi mereka yang
tinggal dekat seseorang syekh cenderung ikut serta secara teratur dalam
pertemuan-pertemuan di mana dilakukan dzikir berjamaah. Di banyak
tempat pertemuan semacam itu dilakukan dua kali seminggu, pada malam
Rabu dan setelah sholat Jum‟at.61
Tarekat Naqsabandiyah mempunyai dua macam zikir yaitu:
1. Zikir ism al-dzat, mengingat yang Haqiqi dengan mengucapkan nama Allah
berulang-ulang dalam hati, ribuan kali (dihitung dengan tasbih), sambil
memusatkan perhatian kepada Tuhan semata.
2. Zikir Tauhid , artinya mengingat keesaan. Dzikir ini terdiri atas bacaan
perlahan diiringi dengan pengaturan nafas, kalimat la ilaha illa llah, yang
dibayangkan seperti menggambar jalan (garis) melalui tubuh. Bunyi La
digambar dari daerah pusar terus ke hati sampai ke ubun-ubun. Bunyi Ilaha
turun ke kanan dan berhenti pada ujung bahu kanan. Kata berikutnya, illa
dimulai dengan turun melewati bidang dada sampai ke jantung, dan ke arah
jantung inilah kata terakhir Allah di hujamkan dengan sekuat tenaga. Orang
membayangkan jantung itu mendenyutkan nama Allah dan membara,
memusnahkan segala kotoran.62
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Selain dari dua macam zikir di atas, pengikut Tarekat Naqsyabandiyah
mengenal zikir latha’if yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan dzikir ini, orang
memusatkan kesadarannya (dan membayangkan nama Allah itu bergetar dan
memancarkan panas) berturut-turut pada tujuh titik halus pada tubuh. 7 Tingkatan
zikir ini adalah :
1. Mukasyah. Mula-mula zikir dengan nama Allah dalam hati sebanyak 5000
kali sehari semalam. Kemudian melaporkan kepada syeikh untuk di naikkan
zikirnya menjadi 6000 kali sehari-semalam. Zikir 5000 dan 6000 itu
dinamakan maqam pertama.63
2. lathifah (jamak latha‟if), zikir ini antara 7000 hingga 11.000 kali seharisemalam. Terbagi kepada tujuh macam yaitu qalb (hati), ruh (jiwa), sirr
(nurani terdalam), khafi (kedalaman tersembunyi), akhfa (kedalaman paling
tersembunyi), dan nafs nathiqah (akal budi). Lathifah ketujuh, kull jasad
sebetulnya tidak merupakan titik tetapi luasnya meliputi seluruh tubuh. Bila
seseorang telah mencapai tingkat dzikir yang sesuai dengan lathifah terakhir
ini, seluruh tubuh akan bergetar dalam nama Tuhan. Ternyata latha‟if pun
persis serupa dengan cakra dalam teori yoga. Memang, titik-titik itu letaknya
berbeda pada tubuh, tetapi peranan dalam psikologi dan teknik meditasi
seluruhnya sama saja.64
3. Nafi’ Itsbat, pada tahap ini, atas pertimbangan syeikh, diteruskan zikirnya
dengan kalimat la ilaha illa Allah. Merupakan maqam ke-tiga
4. Waqaf Qalbi
63
64
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5. Ahadiah
6. Ma’iah
7. Tahlil, Setelah sempat pada maqam terakhir ini maka sang murid tersebut
akan memperolah gelar Khalifah, dengan ijazah dan berkewajiban
menyebarluaskan ajaran tarekat ini dan boleh Mendirikan suluk yang dipimpin
oleh mursyid.

b) Muraqabah (pengawasan)
Muraqabah adalah konsentrasi penuh dan waspada terhadap segenap
kekuatan jiwa, pikiran, imajinasi dan tindakan. Suatu pengawasan diri yang
cermat atas keadaan lahir dan batin sehingga menghasilkan terpeliharanya suasana
hati yang jernih dan sehat. Kejernihan dan kesehatan hati terukur dari kemampuan
hati untuk menjalankan fungsinya. Al-Ghazali sudah menyebutkan bahwa fungsi
hati adalah hikmah (wisdom) dan pengenalan Tuhan (gnosis, ma‟rifah). Tanpa
hikmah dan ma‟rifah, muncullah berbagai penyakit hati seperti sombong, dengki,
curang dan berbagai bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negativ lainnya. Orang
yang senantiasa dalam kondisi muraqobah berarti merasa selalu terawasi dan
terlihat oleh tuhan, pikiran dan perasaannya senantiasa terkontrol dan bekerja
dalam batas-batas ketentuan hokum islam, sehingga melahirkan perilaku (moral)
yang luhur.65
c) Suluk (Khalwat)
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Suluk adalah perjalanan di jalan spiritual menuju sang sumber. Ini adalah
metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan, di bawah bimbingan
seorang guru spiritual. Seseorang yang menempuh jalan ini disebut salik. Seorang
hamba yang telah jauh berjalan menuju Allah dengan sungguh-sungguh
menunjukkan penghambaanya kepada Allah.66 Suluk juga bisa dikatakan dengan
khalwat, khalwat adalah penarikan diri dan penyendirian spiritual. Semula
khalwat dilakukan secara fisik. Dengan menarik diri dari gangguan-gangguan luar
yang potensi menyimpangkan seseorang dalam kontemplasinya atas nama dan
sifat-sifat amal, yang biasa dilakukan di gua-gua atau tempat-tempat yang sepi.
Akhirnya, penarikan diri menjdai semata-mata bersifat spiritual ketika hati
senantiasa hadir terus-menerus bersama Allah, maka hal ini dikatakan
berkhalwat.67 Kebanyakan syekh naqsyabandiyah mempunyai ruang khusus
tempat para muridnya dapat menjalankan suluk. Selama dalam menjalankan
khalwat, seorang santri makan dan minum sedikit sekali, hampir seluruh
waktunya untuk sholat, dzikir dan meditasi serta tidak diizinkan berbicara hal-hal
yang bermanfaat.
d.) Tawajjuh
Konsentrasi, perhatian atau “menghadapkan wajah pada

sesuatu”.

Tawajjuh dapat mengacu pada konsentrasi spiritual yang terjadi antara mursyid
dan murid. Pada tataran makna yang lebih tinggi, tawajjuh berarti perhatian Allah
pada

sesuatu yang mungkin

66
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mewujud.68 Tawajjuh dalam ritual naqsyabandiyah merupakan perjumpaan
dimana seseorang membuka hatinya pada syekhnya dan membanyangkan hatinya
itu disirami berkah sang syekh yang akhirnya membawa hati itu ke hadapan Nabi
Muhammad. Hal ini disimbulkan dengan berupa pertemuan kening guru dan
syekhnya, Proses tawajuh bisa dilihat pada bab 4.
e.) Adab Berzikir
Menurut Amin al-Kurdi, adab berzikir itu 11 macam, yaitu :
1. Mempunyai wudhu, selalu dalam keadaan suci dari hadast.
2. Melaksanakan shalat sunat dua rakaat.
3. Menghadap kiblat di tempat sunyi.
4. Duduk dengan posisi kebalikan dari duduk tawarruk dalam shalat, karena
para sahabat duduk di hadapan Nabi SAW seperti itu. Duduk seperti itu
lebih merendahkan diri dan pancra indra lebih terhimpun.69
5. Mohon ampun pada Allah dari semua kesalahan dengan mengingat
kejahatan yang telah dilakukan dan meyakini bahwa Allah melihatnya.
Lalu mengucapkan astaghfirullah disertai dengan pengertiannya dalam
hati sebanyak 5 atau15 atau 25 kali lebih baik.
6. Membaca al-Fatihah satu kali dan surah al-Ikhlas 3 kali, kemudian
dihadiahkan pahalanya kepada roh Nabi Muhammad SAW. Dan kepada
roh-roh para Syaikh Tarekat Naqsyabandiyah.

68
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7. Memejamkan kedua mata, mengunci mulut dengan mempertemukan
kedua bibir, lidah dinaikkah ke langit-langit mulut. Hal itu dilakukan
untuk mencapai kekhusyuan yang sempurna dan lebih memastikan
lintasan-lintasan dalam hati yang sempurna dan lebih memastikan lintasanlintasan dalam hati yang harus lebih diperhatikan.70
8. Rabithah kubur, yakni dengan membayangkan bahwa diri kita telah mati,
dimandikan, dikafani, di shalatkan, di usung kekubur, dan dikebumikan.
Semua keluarga dan sahabat, dan kenalan meninggalkan kita sendirian
dalam kubur.
9. Rabithah mursyid, yakni murid menghadapkan hatinya ke hati syaikh
(guru) dan mengkhayalkan rupa guru, dengan menganggap bahwa hati
guru itu pancuran yang melimpah dari lautan yang luas ke dalam hati
murid. Dan Syaikh itu merupakan wasithah (perantara) untuk sampai
kepada Allah.71
10. Menghimpun semua panca indra, memutuskan hubungan dengan semua
yang membuat kita ragu kepada Allah, dan menghadapkan semua indra
hanya kepada Allah. Kemudian mengucapkan illahi anta maqshudi
waridhaka mathlubi sebanyak tiga kali, dengan sungguh-sungguh dan hati
yang bersih. Sesudah itu barulah mulai berzikir ism al-dzat dalam hati
dengan meresapkan pengertiannya sekali, yakni dialah dzat yang tiada
satupun setara dengan dia.
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11. Pada waktu zikir hampir berakhir, menunggu sesuatu yang akan muncul
sebelum membuka dua mata. Apabila datang sesuatu yang ghaib, maka
hendaklah waspada dan berhati-hati menghadapinya, karena cahaya hati
akan berpancar. Sesudah mata terbuka, lintasan atau pemandangan yang
ghaib itu tidak mau hilang, maka hendaklah diucapkan Allahu Zazhiri
sebanyak tiga kali.72
f.) Rabithah.
Rabithah ialah menghadirkan rupa guru atau Syaikh ketika hendak
berzikir. Hal ini sebagai salah satu kelanjutan dari salah satu kelanjutan dari salah
satu ajaran yang terdapat pada Tarekat ini adalah wasilah. Wasilah aladah
meditasi melalui seorang pembimbing spiritual (mursyid) sebagai suatu hal yang
dibutuhkan untuk kemajuan spiritual. Untuk sampai kepada perjumpaan pada sang
Mutlak, seorang tidak hanya memerlukan bimbingan saja, tetapi campur tangan
aktif dari para pendahulu sang pembimbing termsauk yang paling penting Nabi
Muhammad. Menemukan rantai yang menghubungkan seseorang dengan Nabi,
dan melalui beliau sampai kepada Tuhan adalah bagian penting dari pencarian
spiritual.
Ada enam cara dalam melakukan rabithah,73 yaitu :
1. Menghadirkan di depan mata dengan sempurna.
2. Membayangkannya di kiri dan kanan, dengan memusatkan perhatian
kepada rohaniah sampai terjadi sesuatu yang ghaib. Apabila rohaniah

72

Ibid, hlm. 114
Syaikh Muhammad Abd. „Allah al-Khani al-Khalidi dalam kitabnya “Al-Bahjah alsaniah” hlm. 43.
73

38

mursyid yang dijadikan rabithah itu lenyap, maka murid dapat
menghadapi peristiwa yang terjadi. Tetapi jika peristiwa itu lenyap, maka
murid harus berhubungan kembali dengan rohaniah guru, sampai peristiwa
yang dialami tadi atau peristiwa yang sama dengan itu muncul kembali.
3. Menghayalkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Memandang rabithah di
tengah-tengah dahi itu.
4. Menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati.
5. Mengahyalkan rupa guru di kening kemudian menurunkannya ke tengah
hati. Menghadirkan rupa Syaikh dalam bentuk keempat ini, agak sukar
melakukannya, tetapi lebih berkesan dari cara-cara yang sebelumnya.
6. Menafikan

(meniadakan)

dirinya

dan

mentsabitkan

(menetapkan)

keberadaan guru. Cara ini lebih kuat untuk menangkis aneka ragam ujian
dari gangguan-gangguan.
g.) Khatm khawajangan
Khatm artinya penutup atau akhir, khawajangan, berasal dari Persia,
artinya Syaikh-syaikh. Khatm khawajagan artinya serangkaian wirid, ayat,
shalawat, dan doa yang menutup setiap zikir berjamaah. Khatam dianggap sebagai
tiang ketiga Naqsyabandiyah, setelah zikir ism al-dzat dan zikir naïf wa itsbat.
Khatam dibacakan ditempat yang tidak ada orang luar, dan pintu harus tertutup.
Tidak seorang pun boleh ikut serta tanpa izin terlebih dahulu dari Syaikh. Selain
itu para jamaah khatam haruslah dalam keadaan berwudhu.74
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Menurut Muhammad Amin al-Kurdi,75 khatm khawajagan terdiri atas:
1) Pembacaan istighfar 15 atau 25 kali, didahului oleh sebuah doa pendek.
2) Melakukan rabithah bi al-syaikh, sebelum berzikir
3) Membaca 7 kali surah al-Fatihah.
4) Membaca shalawat 100 kali, misalnya Allahumma shali Ala Sayyidina
Muhammadin al-Nabiyyi al-umiyyi wa’ ala alihi washahbiha wasallam.
5) Membaca surah al-Insyirah (surah ke 94) 77 kali.
6) Membaca surah al-Ikhlas 1001 kali.
7) Membaca 100 kali shalawat.
8) Mambaca doa sebagaimana terlampir.
9) Membaca ayat-ayat tertentu dari al-Qur‟an.

Dalam pelaksanaan Khatm Khawajagan ini membutuhkan waktu yang
cukup lama. Biasanya dalam pelaksanaannya khatm dalam bentuk yang sudah
diperingkas. Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah doa.
B. Perilaku Sosial Jamaah
Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan
keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya
sendiri melainkan memerlukan bantuan dari orang lain, dimana saling
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ketergantungan diantara satu orang dengan yang lainnya.76 Artinya bahwa
kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung
dalam kebersamaan. Yang dimaksud disini Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah
mengajarkan kepada murid untuk berprilaku sosial yang positif, bukan sekedar
berbudi pekerti luhur, tapi juga berbuat kebajikan kepada sesama makhluk Allah.
Seorang salik tidak boleh menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan seekor
anjing sekalipun, dia juga harus selalu siap untuk mengulurkan tangan kepada
siapapun yang membutuhkan bantuannya. Bahkan bantuan tersebut bukan hanya
diberikan dalam bentuk materi saja, tetapi juga dalam bentuk ruhani dan spiritual.
Menurut Kyai Zaeni Kusnan, perilaku seorang jamaah dibagi menjadi 3 : 77
1. Jamaah yang taat mengikuti kegiatan Tarekat.
Bagi jamaah yang taat mengikuti kegiatan atau rajin mengamalkan ajaran
dengan syarat dan rukun ajaran tersebut, itu telah terbukti menjadi orang yang
baik. Baik dari segi ibadahnya atau perilaku sosialnya dan patut jadi suri tauladan.
2. Jamaah yang setengah-setengah mengikuti kegiatan Tarekat.
Bagi jamaah yang mengikuti kegiatan dengan setengah-setengah itupun
tidak mengurangi kebaikannya, namun dari segi keilmuan dia sangat kurang dan
tidak maksimal. Jamaah lebih mengutamakan dari segi ibadah dan tidak
mementingkan sosialnya.
3. Jamaah yang tidak melaksanakan kegiatan Tarekat
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Bagi jamaah yang tidak mengikuti kegiatan dan tidak mengamalkan ajaran
yang telah diberikan guru kepadanya, tidak memungkinkan ia sangatlah kurang
dari segi ke ilmuan, serta perilaku pun pasti berbeda. Dan ia tidak mendapatkan
ilmu tambahan yang diberikan guru ketika kegiatan.
Salah satu unsur universal dalam kehidupan umat manusia adalah Agama,
atau dapat disebut juga dengan system religi, agama merupakan bagian dari sistem
religi ini. Hampir semua umat manusia di bumi mengenal keberadaan agama.
Kemunculan agama tidak lepas dari munculnya sebuah kesadaran dalam diri
manusia mengenai adanya kekuatan yang melebihi kekuatan dirinya, keberadaan
zat adikodrati yang berada di luar diri manusia sudah diyakini sejak manusia
tinggal di bumi.
Comte misalnya, telah merumuskan sebuah teori bahwa tahap awal
perkembangan manusia adalah tahap teologis. Pada tahap ini manusia sudah
merasakan keberadaan sesuatu (benda) yang memiliki kekuatan yang melebihi
kekuatan dirinya. Wujud “benda” tersebut masih bersifat abstrak, mereka
mewujudkan “benda” tersebut dengan sebuah dewa, atau makhluk lain yang tidak
tampak. Kekuatan supranatural itu bersifat abstrak, sulit diterima dengan akal
sehat, akal manusia pun berkembang, mereka mulai memercayai hal-hal yang
sifatnya konkret dan kekuatan supranatural tersebut kemudian diwujudkan dalam
bentuk kekuatan yang bersifat konkret.78
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Adapun beberapa pendapat lain seperti Sanderson yang menyatakan
bahwa agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal,
dalam arti bahwa setiap masyarakat memiliki cara-cara berpikir dan pola-pola
perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama.79 Namun perubahan
perilaku sosial yang dimaksud disini adalah perubahan perilaku jamaah yang
dimana dalam kehidupan sosialnya kurang, dan setelah mengikuti ajaran Tarekat
Naqsyabandiyah jamah lebih cenderung bersosial masyarakat, karena didalam
ajaran Tarekat dijelaskan bagaiman cara untuk menciptakan manusia yang hakiki.
Agar terciptanya akhlak yang sempurna, dalam al-Qur‟an dijelaskan (hablu
minanas wa hablu minallah).
Adapun pengaruh perilaku keagamaan jamaah setelah mengikuti ajaran
Tarekat Naqsyabandiyah sebagai berikut :
1. Jamaah lebih rajin beribadah sholat di masjid dari pada sholat di rumah.
2. Jamaah mengerti mana yang haknya dan yang bukan haknya, karena
dalam ajaran tarekat diajarakan, bahwa seorang pengikut tidak boleh
mengambil hak orang lain atau mencurinya.
3. Jamah tidak lagi menggunjing atau membicarakan orang lain.80
4. Jamaah memiliki sifat muraqabah, yang dimana jamaah merasa bahwa
setiap perilaku baik dan buruknya merasa diawasi oleh sang pencipta. Jadi
seorang jamah ketika ingin berbuat perbuatan tercela maka ia akan
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mengingat lagi bahwasanya ada Allah yang menciptakannya sedang
mengawasinya.
5. Jamaah memiliki sifat muhasabah, yang dimana seorang jamaah merasa
tidak pernah puas terhadap segala kebaikan yang dia lakukan, diri
senantiasa melihat kekurangan dalam ketaatan dan senantiasa merasa
belum melaksanakan ketaatan itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan
Allah. dalam surah Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan tentang kerendahan
hati orang-orang yang beriman.81
ۡۗ
اَل ٌُ اكهِّفُ ه
ؤااخ ۡرَاآ إٌِ َه ِسٍُاآ أا ۡو أا ۡخطا ۡأَا ۚا ازبهُاا او اَل
ِ ُٱَّللُ َا ۡفسًا إِ هَل ُو ۡس اعها ۚا ناهاا ايا اك اس اب ۡث او اعها ٍۡهاا ايا ۡٱكحا اس اب ۡث ازبهُاا اَل ج
ۡ ٱعفُ اعُها او
ۡ ص ٗسا اك اًا اح اً ۡهحا ۥه ُ اعهاى ٱنه ِرٌٍا ِيٍ لا ۡبهِ اُ ۚا ازبهُاا او اَل جُ اح ًِّ ۡهُاا ايا اَل طاالاةا ناُاا ِب ۖهِۦ او
ۡ ِجا ۡح ًِ ۡم اعها ٍُۡاآ إ
ٱغ ِف ۡس نا اُا
او ۡٱز احًۡ ُا ۚآ أا ا
٦٨٢ َث اي ۡىنا ٰىُاا فاٲَص ُۡسَاا اعهاى ۡٱنما ۡى ِو ۡٱن ٰ اكفِ ِسٌٍا
Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya

dan

ia

mendapat

siksa

(dari

kejahatan)

yang

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau
hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau
bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah
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Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (QS. AlBaqarah : 286).82
6. Jamah lebih senang berdzikir ketika mengisi waktu senggangnya dalam
keseharian, karena dzikir adalah doa harian yang mampu membangun
kekuatan dalam diri. Di dalam ajaran Tarekat Naqsyabandiyah, dzikir
sangat diwajibkan karena apabila hati kita kosong dan tidak menyebut
nama Allah dalam keseharian, pasti akan timbul yang namanya sifat iri
dan sombong. Dengan cara berdzikir ini kita dilatih untuk menghancurkan
sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah.83
7. Jamaah memiliki sifat Tafakur, yang dimana seorang jamaah memikirkan,
merenungkan, mengingat Allah melalui segala ciptaannya yang tersebar di
langit dan bumi, bahkan yang ada dalam diri manusia sendiri. Tujuan
tafakur adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang kekuasaan,
kebesaran, dan keagungan Allah dalam setiap ciptaannya. 84 Dalam surat
Ali-Imran ayat 190-191 di jelaskan sebagai berikut
ت او ۡ ا
ٗ ٱَّلل لِ ٍٰا ًٗا اولُع
ض ازبهُاا ايا اخها ۡم ا
ث ٰها ارا ٰبا ِط ٗا
ِ ك ٱن هس ٰ اً ٰ اى
ٱنه ِرٌٍا ٌا ۡر ُكسُوٌا ه ا
ِ ُىدا او اعهاىٰ ُجُُىبِ ِهىۡ اوٌاحافا هكسُوٌا فًِ اخ ۡه
ِ ٱۡل ۡز
١٩١ از
س ُۡب ٰ احُا ا
ك فامُِاا اع ار ا
ِ اب ٱنُه
Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri
atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah
82
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Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka
peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali-Imran : 190-191).85
a. Konsep Perilaku
konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu
peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan
komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih
baik.86 Sedangkan Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri
yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara,
menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari
uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua
kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak
dapat diamati oleh pihak luar.87 Menurut Skinner, bahwa perilaku merupakan
respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh
karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme,
dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori
“S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon.88
Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat
dibedakan menjadi dua:
1. Perilaku tertutup (convert behavior)
85
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30 Juli 2017.
88
Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 15.
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Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk
terselubung atau tertutup (convert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini
masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang
terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati
secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka (overt behavior)
Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau
terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan
atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain.89
Adapun faktor pembentuk perilaku menurut Baron dan Byrne berpendapat
bahwa ada tiga kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang,
yaitu :
1.) Perilaku dan karakteristik orang lain
Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki
karakter santun, ada kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan
orang-orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Sebaliknya, jika
ia bergaul dengan orang-orang berkarakter sombong, maka ia akan terpengaruh
oleh perilaku seperti itu. Pada aspek ini guru memegang peranan penting sebagai
sosok yang akan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku sosial jamaah karena
ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan pengikutnya
untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik.90
2.) Proses kognitif
89
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Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan
yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap
perilaku sosialnya. Misalnya seorang guru yang terus berpikir agar kelak
dikemudian hari menjadi guru yang baik, menjadi panutan bagi pengikutnya,
sehingga mereka akan terus berupaya dan berproses mengembangkan dan
memperbaiki dirinya dalam perilaku sosialnya. Contoh lain misalnya seseorang
yang menolong tetangganya ketika tetangga tersebut membutuhkan bantuannya,
atau turut adil dalam kegiatan gotong royong.
3.) Faktor lingkungan
Lingkungan sekitar terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial
seseorang. Misalnya orang yang biasa tinggal ditempat dimanaberasal dari daerah
pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku
sosialnya seolah

keras pula, ketika berada di lingkungan masyarakat yang

terbiasa lembut dan halus dalam bertutur kata.91
b. Perilaku sosial dan keagamaan
Secara etimologi perilaku sosial adalah tanggapan atau reaksi individu
terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan kata keagamaan berasal dari
kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan
ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Dengan
demikian perilaku keagamaan berarti segala tindakan, perbuatan atau ucapan yang
dilakukan seseorang. Sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan
terkaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan
91
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kepada Tuhan. dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang ia jalani
dengan kepercayaannya.92
Dalam psikologi dijelaskan bahwa behavior come with the transition for
external to internal authority and consists of conduct regulated from
within. Artinya perilaku muncul bersama dengan peralihan kekuasaan eksternal ke
internal dan terdiri atas tingkah laku yang diatur dari dalam, yang disertai
perasaan tanggung jawab pribadi untuk tindakan masing-masing. Menurut
Subyanto perilaku keagamaan adalah “segala bentuk amal perbuatan, ucapan,
pikiran, dan keikhlasan seseorang sebagai bentuk ibadah.93
Dalam sehari-hari manusia senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas
kehidupannya atau dalam arti melakukan tindakan baik itu erat hubungannya
dengan dirinya sendiri atau orang lain, yang biasa dikenal dengan komunikasi.
Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan
manusia. Bukan hanya terjadi ketika melakukan ritual keagamaan, namun juga
segala aktivitas yang didorong oleh kekuatan supranatural, oleh karena itu
keagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam dimensi, sebagaimana
menurut Glock dan Strak yang meliputi beberapa dimensi yaitu :
1. Demensi Ideologi atau keyakinan.
Demensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana religius berpegang
teguh pada pandangan teologis tertentu dan meyakini kebenaran dan doktrindoktrin tersebut. Sikap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana
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Djamaludin, Fuat Nashori Suroro, Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1995), hlm. 77.
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para penganut diharapkan akan taat.94 Dimensi keyakinan diartikan sebagai
tingkatan sejauh mana individu menerima kebenaran dari ajaran agamanya,
terutama terhadap ajaran-ajaran agama fundamental atau bersifat dogmatik.
Dalam agama Islam, dimensi ini menyangkut keyakinan terhadap Allah, Malaikat,
Nabi, Kitab, Qadha dan Qadar.
2. Dimensi Ritual
Dimensi ritual diartikan sebagai tingkatan sejauh mana individu
mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dan agamanya. Dalam agama Islam, isi
dari dimensi ini dikaitkan dengan pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, berdoa
dan mengaji.
3.

Dimensi Pengetahuan Agama
Dimensi isi mengacu kepada harapan-harapan bahwa orang-orang yang

beragama paling tidak memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar
keyakinan, kitab suci hukum, dan tradisi.
4. Dimensi Konsekuensi
Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat keyakinan keagamaan,
praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari kesehariannya. Di dalam
Islam, dimensi ini meliputi akidah, syariah dan akhlak. Dimensi konsekuensi
mencakup perbuatan, orang yang mempunyai konsekuensi beragama mempunyai
pegangan agama yang teguh dan tercermin dalam perilaku kehidupan seharihari.95
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Ibid, hlm. 80.
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Prilaku sosial dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tak dapat
dipisahkan satu sama lain. Sebab, ketika melakukan penelitian terhadap agama,
maka hampir tidak terlepas dari penggunaan pendekatan-pendekatan atau pun
kerangka metodologis ilmu-ilmu sosial. Dalam konteks ini, secara sosiologis
misalnya, agama dianggap sebagai bagian dari konstruksi realitas sosial. Dengan
demikian, penelitian sosial jika dihubungkan dengan penelitian agama semuanya
dapat dikatakan merupakan paradigma penelitian yang bersifat empiris. 96
Agama adalah pedoman perilaku moral, maka agama adalah pengaruh
perilaku moral manusia karena keyakinan itu masuk ke dalam konstruksi
kepribadian. Sejauh mana efektivitas pengaruhnya tentu tergantung dari kuat
mana antara penyampai pengaruh dengan penerima pengaruh. Setiap agama pasti
memiliki aturan atau perintah masing-masing agama yang harus di patuhi oleh
segenap pengikutnya. Dan aturan-aturan tersebut akan mempengaruhi pada
tingkah laku atau prilaku dari pengikutnya. Akan tetapi apabila dalam
menjalankan perintah atau atauran yang diberikan oleh agama dijalankan hanya
karena meggugurkan kewajiban belaka maka bisa saja prilakunya tidak sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh agama. Salah satu contohnya adalah ada orang
yang ibadahnya rajin akan tetapi mereka juga ahli ma‟siat atau ahli berbuat
kemungkaran.97
Begitu pula banyak perilaku para pemeluk agama yang telah menyimpang
jauh dari esensi ajaran agama itu sendiri. Akibatnya, agama menjelma menjadi
sosok yang seram dan menakutkan. Padahal, esensi ajaran agama adalah cinta dan
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Gerungan, Psikologi Sosial. (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm.149.
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kasih sayang. Saat ini kita tidak hidup di zaman perang dengan senjata sebagai
alat utama. Kita sekarang berpijak di era keterbukaan dan demokrasi. Seharusnya,
yang tampak adalah sikap saling membantu dan menebar kedamaian.
Dapat disaksikan perbedaan antara orang yang beriman dengan ornag
yang tidak beriman yang hidup menjalankan agamanya, dengan orang yang tidak
menjalankan agama atau mejalankan agama dengan cara acuh tak acuh kepada
agamanya. Pada wajah orang yang beragama terlihat ketentraman batin, sikapnya
dan perbuatannya tidak akan menyengsarakan atau menyusahkan orang lain, lain
halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari iktan agama atau tali agama,
hidupnya akan mudah terganggu oleh goncangan jiwa dan suasana.98
kalau kita mau berfikir secara mendalam sebenarnya agama adalah sebagai
pemersatu aspirasi manusia yang paling kuat, sebagian jumlah besar moralitas
sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin dan individu sebagai suatu yang
memulyakan dan yang membuat manusia beradab.
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sidomulyo
Tertulis / terdengar cerita Daerah Perkampungan yang subur, tumbuhan
yang menghijau diatas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih
lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk
dalam keadaan primitif. Kampung Sidomulyo Bangunrejo Lampug Tengah orang
menyebutnya 3 km ke arah selatan Kampung Poncowarno. Konon Kampung
Sidomulyo merupakan pecahan dari Kuripan Padangratu sampai saat ini letaknya
berada disebelah utara dari Kampung Sidodadi Bangunrejo Lampung Tengah.
Kampung Sidomulyo lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang
yang ingin menetap di Kampung Sidomulyo. Dengan bersatu padu dan hidup
ditengah masyarakat satu dengan yang lainnya. Sehingga tercipta saling gotongroyong untuk membangun Kampung Sidomulyo tercinta ini.99
Selain daripada itu juga masyarakat Kampung Sidomulyo Bangunrejo
terutama para generasi mudanya mengambangkan ilmu dan kerterampilannya
melalui Pendidikan Formal dan Non Formal. Karena hanya dengan ilmu
keterampilan serta yang berwawasan Nasional maka perubahan-perubahan yang
bersifat positif semakin nampak. Penampakan yang ada baik di sektor
Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pembangunan dalam

segala

bidang ini

merupakan hasil yang digerakkan oleh para Perangkat Kampung, Tokoh
99
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Masyarakat, Cendikiawan, Dan Para Pemuda yang bersatu untuk mengubah
paradigma lama dengan paradigma baru dengan tetap berpegang pada saling asah,
saling asih, dan saling asuh.
Kemudian sekitar tahun 1995 Kampung Sidomulyo Bangunrejo masuklah
alat penerang berupa listrik oleh PLN Ranting Kalirejo sampai sekarang, termasuk
penambahan jalur alat komunikasi baik berupa telefon rumah, HP dan sekarang
berdiri sebuah Tower dari XL.
Semula Kampung Sidomulyo sebelumnya jika malam hari amat gelap,
tetapi sekarang menjadi terang benderang dan lampu listrik telah masuk ke
penjuru kampung meskipun belum keseluruhan. Dengan demikian terang
benderanglah Kampung Sidomulyo Bangunrejo Lampung Tengah pada era
modern ini.100
Adapun Data Kepala Desa Sidomulyo dari beberapa periode adalah
sebagai berikut :
Tabel 1
Data Kepala Desa Sidomulyo dari beberapa Periode101
No

Nama Kepala Desa

Tahun Jabatan

1.

Kasman

1964-1969

2.

Siswodiharjo

1969-1979

3.

Sasro Sudono

1979-1984
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Wawancara dengan Hisyam Mustafa, (Sekdes), Sidomulyo, 3 juli 2017
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Sidomulyo Tahun 2013-2019
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4.

Hadi Sumarto

1984-1994

5.

Kasino

1994-2004

6.

Suryanto

2004-2013

7.

Sawal

2013-2019

Tabel 2
Data Aparat Desa Sidomulyo Tahun 2017102
No

Nama

Jabatan

1.

Sawal

Lurah

2.

Hisyam Mustofa

Sekertaris

3.

Rajiman

Keuangan

4.

Kusyono

Umum

5.

Rohman

Kesejahteraan Masyarakat

6.

Ismail

Kadus Dusun I

7.

Kateni

Kadus Dusun II

8.

Kristianto

Kadus Dusun III

9.

Muhajir

Kadus Dusun IV

102
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B. Geografi dan Demografi Desa
1. Geografi
Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hisyam selaku sekertaris Desa tentang
geografi dan demografi Desa Sidomulyo bahwa Desa tersebut adalah termasuk
salah satu Desa yang berada diwilayah kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah.103
Adapun letak geografis Desa Sidomulyo sebagai berikut :
a. Luas wilayah

: 650 Ha

b. Keadaan geografi : daratan : 199 Ha, persawahan 390 Ha
c. Batas-batas wilayah :
-

Utara

: Kampung Margorejo

-

Barat

: Kampung Sendang Ayu

-

Timur

: Kampung Sidoluhur

-

Selatan

: Kampung Sidodadi

d. Jarak Kampung Sidomulyo dengan ibukota :
-

Kota Kecamatan

: 4 Km

-

Ibu Kota Kabupaten

: 40 Km

-

Ibu Kota Provinsi

: 80 Km

Desa Sidomulyo berada pada kawasan dataran rendah yang di sekitarnya
dikelilingi oleh persawahan , jenis tanah diwilayah Desa Sidomulyo pada
umumnya tanah liat berpasir dengan warna merah kehitam hitaman sedikit
tercampur pasir, sementara ada beberapa hektar tanah yang berpadas, tetapi sangat

103

Wawancara dengan Bapak Rohman (Aparatur Desa), Sidomulyo, 10 Agustus 2017.
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cocok dan subur untuk berbagai jenis tanaman seperti palawija dan sayur-sayuran
serta tanaman padi, bentuk permukaan tanah (topografi) Desa Sidomulyo
merupakan tanah dataran. Luas wilayah Desa Sidomulyo sekitar 650 Ha, yaitu
terdiri dari Persawahan seluas 390 Ha, Perumahan Penduduk 190 Ha dan yang
lain-lainnya 58,5 Ha.104
2. Demografi
Berdasarkan hasil sensus penduduk Jumlah penduduk tahun 2015, jumlah
penduduk Desa Sidomulyo mencapai 4.027 jiwa dengan jumlah kepala keluarga
998 KK tersebar di empat dusun yaitu dusun I-IV.105
Mata pencaharian penduduk Desa Sidomulyo pada umunya mayoritas
adalah petani, berkebun, dan sebagian kecil mata pencahariannya sebagai pegawai
negeri, pedagang dan berbagai pekerjaan lainnya. Jumlah penduduk yang bukan
petani adalah lebih sedikit dibanding dengan mereka yang bertani.
Apabila dirinci maka mata pencaharian penduduk Desa Sidomulyo adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah yang terbanyak adalah petani, petani didaerah ini dikelompokan
kedalam dua bagian yaitu :
a. Petani pemilik, ialah mereka yang mempunyai lahan pertanian yang
kemudian mereka garap sendiri.
b. Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya seorang petani tetapi
tidak mempunyai tanah sendiri/lahan pertanian sendiri, melainkan
menggarap tanah pertanian milik orang lain.
104
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2. Buruh tani, yaitu yang bekerja ditempat-tempat yang menampung mereka
untuk bekerja, seperti kebun, sawah dan ditempat lainnya.
3. Pegawai Negeri, pegawai negeri yang ada didesa ini kebanyakan dari mereka
yang bertugas sebagai tenaga pendidik
4. Pedagang, pada umumnya mereka ini adalah sebagai pedagang yang
mempunyai tempat di depan rumahnya, pedagang keliling dan ada juga
sebagai pedagang di pasar-pasar terdekat.
5. Mata pencaharian penduduk selain yang disebutkan diatas adalah sebagai
Bidan, Peternak, TNI, Polisi, Penghulu, pengusaha kecil dan menengah,
pengrajin industri rumah tangga, dukun kampung, karyawan perusahaan
swasta, karyawan perusahaan pemerintah, pelajar/mahasiswa dan ada juga
yang sudah pensiunan.106
C. Sistem Keagamaan Masyarakat Sidomulyo
Keaneka ragaman kehidupan beragama di Indonesia adalah merupakan
suatu ciri yang dimilikinya. Karena agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
masyrakat. Agama merupakan bagian dari prikehidupan bangsa Indonesia dan
turut membentuk jiwa dan pandangan hidup setiap manusia. Dengan demikian
keselarasan antara kehidupan lahiriyah dan batiniyah sangat perlu demi
terciptanya kerukunan intern umat beragama, baik antar umat beragama maupun
antar umat beragama dengan pemerintah.
Masyarakat desa Sidomulyo yang terdiri dari penduduk asli dan
pendatang, adalah pangkal dari keanekaragaman penghuni daerah ini, baik
106
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perbedaan agama, suku maupun adat istiadatnya, dalam suasana seperti ini
kesadaran dan sikap saling hormat-menghormati dari masing-masing pemeluk
agama terhadap sesamanya sangat menentukan kelangsungan hidup dan hubungan
masing-msing agama.
Mengingat penduduk desa Sidomulyo ini sebagian besar adalah suku jawa,
sudah dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa ini memeluk agama
islam, walaupun sebagian diantaranya mereka hanya terbatas pada pengakuan
saja.
Karena

mayoritas penduduknya

beragama

islam, maka

kegiatan

keagamaan yang lebih menonjol adalah agama islam. Hal ini wajar karena
banyaknya rumah ibadah yang ada. Sedangkan kegiatan-kegiatan keagamaan
yaitu meleksanakan ibadah shalat, pengajian dan kegiatan-kegiatan yang
mempunyai dasar keagamaan seperti, khitanan dan kendurenan lainnya.
Bagi umat islam dalam usaha memperlancar berbagai kegiatan keagamaan
maka dibangun berbagai macam sarana peribadatan. Sarana peribadatan yang ada
di desa Sidomulyo ini sebanyak Dua (2) buah masjid, Lima (5) buah mushola, dan
2 (dua) unit gereja. Rumah ibadah tersebut ada yang sudah berbentuk permanen,
dibangun atas swadaya murni masyarakat dan biaya bantuan pemerintah.107
Dirumah-rumah ibadah itulah umat islam di desa Luas ini meleksanakan
berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, mengadakan upacara peringatan
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Wawancara dengan ismail (Kadus Dusun I), pada tanggal 13 Agustus 2017.
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hari-hari besar islam seperti isra‟ mi‟raj. Dan lain-lainnya, disamping tempat
ibadah shalat wajib maupun shalat sunnat.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, maka yang dapat diketahui perincian
sarana peribadatan ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Sarana tempat ibadah
JENIS TEMPAT IBADAH
NO

DUSUN

KET
MASJID

MUSHOLA

GEREJA

1

Dusun I

1

1

-

2

Dusun II

-

2

1

3

Dusun III

1

-

-

4

Dusun IV

-

1

-

Selain tersedianya sarana untuk beribadah, sangat diperlukan juga adanya
suatu organisasi dan lembaga-lembaga dakwah guna pengembangan ajaran
Agama Islam khususnya Ajaran Tarekat di Desa Sidomulyo, adapun organisasi
atau lembaga dakwah yang ada disana yaitu :108
1. Remaja Islam Masjid (Risma)
2. Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI)
3. Nahdatul Ulama (NU)
4. Muhammadiyah
108

Profil Desa dan Kelurahan, Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa
Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2015, hlm. 17.
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5. Majlis Ta‟lim
6. Rukun Kematian.
Melalui organisasi dan lembaga ini, masyarakat Islam di Desa Sidomulyo
mendapat pengarahan, penjelasan dan bimbingan dalam menjalankan dan
mengamalkan ajaran Islam terutama ajaran Tarekat di Desa tersebut agar tidak
salah dalam menafsirkan suatu ajaran.109

109

Ibid, hlm. 18.
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BAB IV
AKTUALISASI AJARAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH TERHADAP
PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL
A. Aktualisasi Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Sidomulyo
Inti dari ajaran Tarekat Naqsyabandiyah adalah zikir, adapun beberapa
ajaran yang diaktualisasikan kepada jamaah. Peneliti akan menjelaskan tentang
proses masuknya para pengikut Tarekat, sebelum memasuki ajaran Tarekat,
seorang murid harus mengikuti Bai‟at (janji seorang murid dengan guru/mursyid).
Dalam Al-Qur‟an surah AL-Fath ayat 10 dijelaskan sebagai berikut :
ُ ث فائَِ ه اًا ٌاُ ُك
ق أا ٌۡ ِدٌ ِهىۡۚ فا اًٍ َ ه اك ا
ث اعهاىٰ َا ۡف ِس ۖ ِهۦ او اي ٍۡ أا ۡوفاىٰ ِب اًا ٰ اعها اد
ٱَّلل فا ۡى ا
ِ ٱَّلل ٌا ُد ه
إِ هٌ ٱنه ِرٌٍا ٌُبااٌِعُىَاكا إَِه اًا ٌُباا ٌِعُىٌا ه ا
١١ اظ ًٍٗا
ِ ٱَّلل فا اسٍ ُۡؤجٍِ ِه أا ۡجسًا ع
اعها ٍۡهُ ه ا
Artinya : “Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar
janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada
Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar” (QS. Al-Fath 48:10).110
Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa ketika seseorang telah
berjanji kepada Allah maka ia harus menepati janji tersebut, seperti dalam Ajaran
Tarekat, yang dimana seorang murid apabila sudah di bai‟at. Maka para murid
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harus menjalankan amalan-amalan yang telah diberikan oleh Mursyid atau badal
kepada dirinya, dan amalan-amalan itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan,
seperti Dzikir harian. Apabila tidak melaksanakan Dzikir dalam sehari itu akan
menjadi hutang dan harus diganti diwaktu berikutnya, serta seorang murid harus
menjaga perbuatan atau perilaku yang dilarang oleh ajaran tersebut.111
Hasil wawancara dengan Kyai Zaeni Kusnan bahwa seorang yang telah
mengikuti Tarekat ia harus mengerjakan atau mengamalkan semua yang telah
diajarkan oleh mursyidnya, adapun murid menjalankankan apa yang telah
diajarkan mursyid sebagai kebutuhan ibadah, melaikan bukan sebagai beban
dalam kesehariannya. Sebelum kita menjadi anggota Tarekat kita diwajibkan
mengikuti Bai‟at terlebih dahulu, yang dimana Dalam mengikuti Bai‟at seseorang
harus melakukan tata cara sebagai berikut:112
1. Datang kepada calon guru (mursyid) untuk meminta izin memasuki
Tarekatnya dan menjadi muridnya. Hal ini dilakukan sampai memperoleh izin.
2. Seorang murid harus melakukan mandi taubat yang dimana dilaksanakan di
jam 00.00 WIB. Dalam mandi tersebut akan dipimpin oleh anggota Tarekat
Naqsyabandiyah, mandi tersebut memiliki tatacara seperti :
a. Niat mandi taubat (untuk membersihkan) segala dosa lahir, dosa batin najis
dan najis batin Lillahi Ta‟ala (mengusap sekujur badan dan membaca
Astaghfirulloh)
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b. Niat saya mandi taubat pakai air zamzam, air yang dipakai buat
membersihkan

badan

kanjeng

Nabi

Muhammad

SAW.

Untuk

membersihkan dosa lahir 8 tempat dalam tubuh (mengusap 8 kali dan
membaca Astagfirulloh).
c. Niat saya mandi taubat pakai air Al-Kautsar, air yang diminum ahli surga
sebelum masuk surga untuk membersihkan dosa batin 7 tempat dalam
tubuh (mengusap 7/17 kali sambil membaca Astagfirulloh).
d. Niat saya mandi taubat pakai air Nurulloh, air yang asalnya dari Lauhful
Mahfud untuk membersihkan segala perkara yang tidak di ridhoi Allah
(mengusap sekujur badan sambil membaca Astagfirulloh).
e. Niat saya mandi jenazah memakai air suci untuk memandikan jenazahku
(di siram bahu kanan 1 kali, bahu kiri 1 kali, atas sirah 1 kali).113
3. Melakukan sholat taubat 2 rakaat dengan membaca niat.
ٌَٝ ِل ذَ َؼا
ْ ُِ ِٓ  َتا ِغًٕا َس ْو َؼرَ ْيَٚ ب ظَا ِ٘ ًشا
ُ ٍِّٝص
َ ُا
ِ ِ ًَ سرَ ْم ِث ًَ اٌْ ِم ْث
ِ ْٛ ُٔ  َت ِح ػَْٓ َج ِّ ْي ِغ اٌ ُّذَّْٛ سَّٕحً ٌٍِّر
4. Melakukan sholat hajat 2 rakaat, pada rakaat pertama kita membaca surat AlKafirun dan pada rakaat ke dua membaca surat Al-Ikhlas. Dengan membaca
niat.
ٌَٝ ِل ذَ َؼا
ْ ُِ ِٓ سَّٕحَ ا ٌْ َحا َج ِح َس ْو َؼرَ ْي
ُ ٍِّٝص
َ ُا
ِ ِ س َر ْم ِث ًَ اٌْ ِم ْثٍَ ِح
5. Melakukan sholat istikharah dengan membaca niat.
ٌَٝ ِل ذَ َؼا
ْ سَّٕحَ اْ ِال
ُ ًِّ ص
َ ُا
ِ ِ ِٓ سرِ َخا َس ِج َس ْو َؼرَ ْي
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6. Setelah melakukan sholat kita disuruh tidur seperti mayit, yang dimana posisi
tidur menghadap kiblat, kedua tangan ditaruh dibawah telinga kanan, seperti
tidurnya Rasulullah. Dan kita akan dibangunkan ketika menjelang subuh.
7. Setelah sholat subuh mulai dilakukan pembai‟atan oleh seorang Mursyid yang
akan dijelaskan tentang Tarekat Naqsyabandiyah dan mulai dijanji oleh
Mursyid.
Setelah proses tersebut dilaksanakan, maka selanjutnya seorang murid
menghadap kepada calon gurunya (mursyid). Untuk mendapatkan petunjuk
dan pengarahan lebih lanjut, yang kemudian setelah itu akan dilakukan talqin
dzikir atau bai‟at dari seorang guru kepadanya. Setelah menerima talqin dzikir
atau bai‟at, maka seorang tersebut sudah tercatat sebagai anggota Tarekat
Naqsyabandiyah yang mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Dzikir.
Yang dimana seorang murid mempunyai kewajiban Dzikir sebagai berikut :
1.) Dzikir Harian
Adalah amalan dzikir yang telah diberikan oleh mursyid kepada
muridnya/pengikut yang dimana dalam berdzikir ini kita tidak boleh berdzikir di
tempat yang ramai, kita diharuskan berdzikir di tempat yang sunyi/ tidak diketahui
oleh orang yang belum mengikuti ajaran Tarekat tersebut. Adapun tuntunan dzikir
yaitu :114
a. Mempunyai wudhu, selalu dalam keadaan suci dari hadast.
b. Melaksanakan shalat sunah dua rakaat.
114
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c. Mengahadap kiblat di tempat sunyi, dengan posisi duduk kebalikan dari
duduk tahiyat akhir (kaki kanan dibawah kaki kiri). Tangan kanan
disilangkan ke tangan kiri dan pucuk jari menggapit tasbih,

kepala

menunduk ke kiri.115
d. Melafadzkan syahadat
e. Melafadzkan
 ِػ ْٕ َذ َٔا ِِْٓ َج ِّ ْي ِغ اَ ْػ َّا ٌَِٕا ِت َش ْح َّ ِرهَ يَاٝ َس ْح َّرُ َه اَ ْس َجَٚ  ِتَٕاْٛ ُٔ س ُغ ِِْٓ َج ِّ ْي ِغ ُر
َ ْٚ َُ َُّ َِ ْغفِ َش ذُهَ اٌٍََّّٙا
َْٓاَ ْس َح َُ اٌ َّشا ِح ِّي

ِٝاب ػَْٓ لَ ٍْث
ْ َُّ ٌٍََُّٙا
َ صا ٌِ ِحيَْٓ اَ ٌْ ِح َج
َّ ٌ ِػثَا ِدنَ اَٚ اسفَ ْغ تِثَ َش َو ِح َٔثِ ِّي َه

ُ اض
َ ِاَٚ  اٌ َّذٍَٝخ َػ
َ َٛ ْٔ َُللاُ ا
َ َاَف
ِ ِاس اٌْ َّشَاي

َْٓصا ٌِ ِحي
َّ ٌُللا ا
َّ ٌَ َت َش َواذُُٗ اَٚ ُللا
َّ ٌَا
ِ  ِػ َثا ِدٌَٝ َءَٚ سالَ َُ َء ٌَ ْيَٕا
ِ ُ َس ْح َّحَٚ ا إٌَّ ِث ُّيَٙ سالَ َُ َػٍَ ْي َه اَ ُّي
f. Membaca istighfar 25 kali.
g. Mebaca Shallallahu „ala Nabi Muhammad 25 kali.
h. Membaca surah Al-fatihah 1 kali
i. Membaca surah.Al- ikhlas 3 kali.
j. Membaca doa untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan para guruguru tarekat dengan lafadz :
سيِّ ِذَٔا
ْ  َحٌَِٝاٌْ َى َش ِاَ اَٚ ًِ ع
ْ َط ا ٌْف
َ ع َش ِج
َ َٛ َص ًْ ث
ِ ْٚ َاَٚ ُ َُ تٍَِ ْغٌٍََّٙا
ِ  ِي تِ َّ ْحْٛ ُاب َِالَ َش ْءَٔاُٖ تَ ْؼ َذ ا ٌْ َِّّٓ َػٍَ ْيَٕا تِا ٌْ َمث
ذَا ِءَٙ ش
ُّ ٌاَٚ َْٓسٍِي
ْ َاَٚ ِٗ ِ ُر ِّسيَرَٚ ِٗ ا ِجَٚ اَ ْصَٚ ِٗ ٌَِ اٌَِٝ ثُ َّّا ا. َالَٔا ُِ َح َّّ ٍذْٛ َِ َٚ
َ ا ٌْ ُّ ْشَٚ َْٓأِ ِٗ َِِٓ اٌ ِّٕثِيِّيَٛ اِ ْخَٚ ِٗ ِص َحا ت
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ش ِذَٔا
َ  َِشَايِ ِخيَْٓ َِِٓ اٌطَّ ِش ْيمَ ِح إٌَّ ْمَٚ َْٓصا ٌِ ِحي
ً ْٛ ص
ُ  ُخ.شثَ ْٕ ِذيَ ِح ا ٌْ ُّ َج َذ ِديَ ِح ا ٌْ َخا اٌِ ِذيَ ِح
َّ ٌاَٚ
ِ  ُِ ْشَٚ  اِ َِا َِِٕاٌَِٝصا ا
. ْٓا ُء اٌذِّيَٙ َش ْي ْخ ُِ َح َّّ ْذ ت
َ
k. Melafadzkan sebanyak 3 kali
ْ َِ ظا َن
ٝ ِتْٛ ٍُط
َ  ِسَٚ ٜ ِدْٛ ص
ُ  اَ ْٔدَ َِ ْمِٝٙ ٌَِا
l. Kemudian dengan hatinya medzikirkan Ismudz-Dzat ) (ُللا ُللاsebanyak 5000
kali, dengan tanpa menggerakan lidah, bibir dan seluruh anggota tubuhnya.
Kecuali jari penunjuk untuk menarik tasbih, dan setiap hitungan 100
diselingi dengan membaca “ Ilahi anta maqsudii wa ridoka matluubi”.116
m. Setelah selesai dzikir diam sejenak, dan doa setelah dzikir sebagai berikut:
سيِّ ِذَٔا
َ ٍَٝص ًِّ َػ
َ ،َاْ ِإل ْو َش ِاَٚ ض يَا َِا ٌِهَ ا ٌْ ُّ ٍْ ِه يَا َرا ٌْ َج َال ِي
َّ ٌ َُ يَا تَ ِذ ْي َغ اْٛ ُُ َُ يَا َح ُّي يَا لَيٌٍََّٙا
ِ اَٛ َّ س
ِ  ْاْلَ ْسَٚ خ
َسرِمَا َِح
ْ اإل
ْ َٚ َ َو َزاٌِه،ُْ ٍِّس
َ َٚ ْ تَا ِسنَٚ ِٗ ِص ْحث
َ َٚ ِٗ ٌَِ اٍَٝ َػَٚ  َِاذِ َهْٛ ٍُا ِذ َه َػ َذ َد َِ ْؼَٛ ٍَص
َ ًَ ع
َ ُِ َح َّّ ٍذ اَ ْف
ِ ْ اس ُص ْلَٕا
اس ُص ْلَٕا َو َّا َي
َ س َه اٌرَّا ََ تِ َح ِز ِٖ اٌطَّ ِش ْيمَ ِح ا ٌْ َؼٍِيَ ِح إٌَّ ْم
َّ ٌَػ ًَ ا
ْ َٚ ،شثَ ْٕ ِذيَّ ِح ا ٌْ ُّ َج َّز ِديَ ِح ا ٌْ َخاٌِ ِذيَّ ِح
ُ َّ َّاٌرَٚ ش ِش ْي َؼ ِح ا ٌْ َغ َّشا ِء
ُْ ُٙص ْشَٔا َِ َؼ
ْ َٚ ،صيَّ ِح
ُ اح
ُ  ا ٌْ ُحٌِْٝٚ ُ  َسثَ ِح اَٚ  َِ ِحثَّ ِحْٝق فِى
ِّ َٚ ،ُْ ٍَّس
َ َٚ ِٗ  ِلُ َػٍَ ْيٝصٍَّى
َ اع َخ ْي ِشا ٌْثَ ِشيَّ ِح
ِ ْٛ ص
ِ اٌصذ
ِ َاذِّث
َس َال َِح
ْ َٚ َْٓص َش ا ِّدي
ْ ُّ ٌْ اخ ُز ْي َِْٓ َخ َز َي ا
َّ ٌة ا
َ َٔ َِْٓ ص ْش
ُ ْٔ  َُّ اُٙ ٌٍََّ ا. َِْٓت َّش ْح َّ ِر َه َيااَ ْس َح َُ اٌ َّشا ِح ِّي
ِ ُا ْورَٚ َْٓس ٍِ ِّي
ِِْٓ  َت ْح ِش َنَٚ  َت ِّش َنٝا ٌْ ُّ ِم ِّيَْٓ ِفَٚ َْٓس ِف ِشي
َ ُّ ٌْ اَٚ خ
ِّ َٚ
ِ ا ٌْغُ َضاَٚ ا ِسَّٚ اٌ ُّضَٚ اج
ِ  َػ ًَ ا ٌْ ُح َجَٚ َْٓا ٌْ َؼا ِف َيحَ َػٍَيَٚ َاٌص َحح
ٍَٝ  َػَٚ الََٔا ُِ َح َّّ ٍذْٛ َِ َٚ ش ِف ِؼ ْيَٕا
َ َٚ سيِّ ِذَٔا
َ ٍَٝسٍِّ ُْ َػ
َ َٚ ًِّ ص
َ َُّ ٌٍََُّٙ ا. َْٓسٍَّ ُْ اَ ْج َّ ِؼي
َ َٚ ِٗ  ُللاُ َػٍَ ْيٍَّٝص
َ ا ُ َِّ ِح ُِ َح َّّ ٍذ
ُِل َس ِّب
َ  ا ٌْ ُّ ْشٍَٝسالَ َُ َػ
َ َٚ ٍٓ  ِح ْيَٚ  ُو ًِّ ٌَ ْخظَ ٍحِٝ ف. َْٓسٍِّ ُْ اَتَ َذ اْْلَ ِت ِذي
َ َٚ ْتَا ِسنَٚ ِٗ ص ْح ِث
َ َٚ ِٗ ٌَِا
ِ ِ ا ٌْ َح ّْذَٚ . َْٓسٍِي
َْٓ آ ِِي. َْٓا ٌْ َؼاٌَ ِّي

2.) Dzikir mingguan (Tawajuhan)
Seperti halnya dalam semua Tarekat, syaikh atau mursyid memegang
peran sangat penting demi kemajuan spiritual murid. Tawajuh merupakan
116
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perjumpaan dimana seseorang membuka hatinya kepada syaikhnya dan
membayangkan hatinya itu disirami berkah sang syaikh, yang dimana sang
syaikh membawa hati tersebut ke hadapan Nabi Muhammad SAW. 117
Tawajuh sering dilaksanakan pada malam kamis dan setelah shalat jum‟at,
yang dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh guru. Yang dimana
setelah Tawajuh ada tambahan (wejangan) yang diberikan oleh guru kepada
murid, agar seorang murid tidak lupa dengan perilakunya. 118 Adapun cara
sebelum dzikir berjamaah (Tawajuh) yaitu :
a. Membentuk lingkaran dan duduk dengan posisi tawaruk
b. Seorang guru akan mengucapkan salam, salam disini dimaksud dengan
pembukaan sebelum berdzikir.
c. Setelah seorang guru mengucapkan istighfar 1 kali, selanjutnya seorang
murid melafadzkan istighfar 25 kali, sholawat 25 kali dan membaca surat
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 1 kali.
d. Setelah membaca istighfar, sholawat, dan suratan. Seorang murid
melafadzkan Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridoka Matluubi sebelum hendak
berdzikir.
e. Kemudian seorang murid berdzikir sepuasnya, yang dimana pada dzikir ini
seorang murid berdzikir untuk menghilangkan sifat-sifat yang berada di
dalam Lathifatul Qolbi, yang letaknya dua jari dibawah susu kiri.
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f. Seorang guru akan mendekati Ikhwan (murid) secara bergantian, yang
dimana seorang guru akan mentransferkan ilmunya dengan cara. Guru akan
menempelkan sirahnya kepada murid dan kedua lututnya menempel, ketika
guru mentransferkan ilmunya seorang ikhwan berdoa atau mengamini nya
dalam hati. Posisi seorang murid membuka kedua tangannya seperti orang
yang berdoa.
g. Setelah seorang guru selesai, seorang guru akan membaca doa. Yang dimana
doa itu hanya diketahui oleh seorang guru.119
h. Membaca tawasul para masyayikh. 120
َّا ْسَٙا ِح ُذ ا ٌْمَٚ ٜ اٌَّ ِزِّٝ ِءتَا ًرا تِ ِٗ ا ٌْ َح
س َشا َس
ْ َ اَ ْػظَ ُُ ْاْلٜس ُِ اٌَّ ِز
ْ ِظات
َ  اٌ ِّشْٛ َٔ ْش ُجَٚ
ِٝس ٍْرََٕا إٌَّث
َ ُ َُّ اَ ْسٌٍَّٙفَ َح ّْذَأَّ َه ا
َ ْ ٍَٝس َال َِ َِِّٕا َػ
اْل ْخيَا ْس
َّ ٌص َالجً َِ َغ ا
َ
ٌََٝٚ ُٖا ْذ َث ْؼرََٕاُٖ ثُ َُّ َِْٓ َت ْؼ َذَٚ
اس
ْ َّٚ  َغا َي ِح اٌ َّذٌَٝ ِظا َ ا
ِّ  َسَٚ ْفَثَ َثد

119

اس
ْ َاٌ ُّض ْ٘ ِذُ٘ ُُ ْاْلَ ْخيَٚ ط
ِ اِ ٌْيَاَٚ ٜأَ ْفَٕ ِذ

ِٗ ش ْي ِخ
َ َٚ ٝسذَاذَِٓ ِسفَا ِػ
َ ِٖ تِ َجا

اس
ْ س َش
ْ ََّاح ْاْل
ْ لَ ِذَٚ
َ ُ ُْ يَا َستََّٕا فَرٌَٙ ط

ُ َو َز َو
ُ َػ ْث ُذُللاَٚ ِّٝ سٍَ ْي َّاُْ ا ٌْمَ ِش ْي

اس
ْ ف ْاْلَ ِْ َج ِذ ْاْلَ ْت َش
َّ ٌاَٚ ِٗ ِاَ ْخ َالفَٚ
ِ ٌِ سا

الََٔاْٛ َِ ظيَا ِء اٌ ِّذ ْي ِٓ َخاٌِ ِذ
ِ ِٖ  َجاَٚ

Wawancara dengan Sujono (Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah), Sidomulyo, 4
Agustus 2017.
120
Kyai. Zaeni Khusnan, Tuntunan Thoriqoh Annaqsyabandiyah Kholidiyah AlMujaddadiyyah, (Sidomulyo: 22 April 2012), h. 15.
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ة ُللاِ َٚإٌُّ َْ ٛس
ََ ٚء ْت ِذُللاِ ََ ٚحثِ ْي ِ

ص َْٚ ٍَ ٛاَ ْح َّ ِذ َٔاا ٌْ ُّ ْخرَا َس
ف َْ َِ ٚؼ ُ
ََ ٚ
س ْي ٍ

َٚتَا لَِ َٚ ٝح َْ ٛج َىَ ْٛ َِ َٚ ٝالَٔاد َْس ِْ ٚيش

اس
ََ ٚ
ش ْي ِخ ِٗ َصا ِ٘ ِذ َُ ٚءتَ ْي ِذ ِٖ ْاْلَ ْح َش ْ

َٚيَ ْؼمُ ْٛتَِٕا َٚا ٌْ َؼطَّا ِس َٚاٌشَّا ِٖ إٌَّ ْمشَٝ

اس
س َش ْ
سيِّ ِذ َٚا ٌْثَاتَا ََ ٚػٍِ ِِّ ٝرْ ٜاْلَ ْ
َٚاٌ َّ

ف ثُ َّا ٌْغُ ْج َذ ِٜٚ
َْ َِ ٚح ُّ ِْ ٛدَٔا َٚا ٌْ َؼا ِس ِ

ف ثُ َُّ اَتَِ ٝػ ٍِ ِِّ ٝرْ ٜاْلَ ْف َى ْش
َٚيُ ُْ ٛ
س ِ

س ٍٓ ثُ َُّ َِ ْٛالََٔا غَ ْيفُ ِش
َٚاَ ِتَ ٝح َ

س ُِ ُِ ْ
اس
ظ َِ ٙش ْاْلَ ْٔ َْ ٛ
ََ ٚج ْؼفَ ِش َٔا َٚا ٌْ َما ِ

ك ََ ُِ ٚح َّّ ِذ َٔا
س ٍْ َّاَْ َِّ ٚ
ََ ٚ
اٌص ِّذ ْي ِ

سرَا ْس
اج ُذ اٌ َّ
َِ ٚج ْث ِش ْي ًَ َُٚللاُ اٌَّ ِزِ َِ ٜ

اٌَِ َِ َٚ ٝٙو ِّّ ٍَْٕا َْ ٚ
اخ ِر ُِ ِت َجا ِ٘ ُِْ ٙ

اس 3x
ظ ْي َه َِ ْ ٌَٝٛا ٌْ َّ َٛا ٌَِٚ ٝيَا َغفَّ ْ
ِت َّا يُ ْش ِ

Kholidiyah

Naqsyabandiyah

Tarekat

Guru

Para

Silsilah

Almujaddadiyyah.121

ُللا

جثشيً

ِحّذ
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Kyai. Zaeni Khusnan, Tuntunan Thoriqoh Annaqsyabandiyah Kholidiyah AlMujaddadiyyah, (Sidomulyo: 22 April 2012), h. 28-29.
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Tarekat Naqsyabandiyah
1.

Abu Bakar As-Siddiq

2.

Salman Al- Farisi

3.

Syaikh Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar al-Shiddiq

4.

Syaikh Ja‟far al-Shiddiq

5.

Syaikh Abu Yazid Thaifur al-Bisthami

6.

Syaikh Abu al-Hasan al-Kharaqani

7.

Syaikh Abu Ali al-Farmadhani

8.

Syaikh Abu Yaqub Yusuf al-Hamadani

9.

Syaikh abd. al-Khaliq al-Ghujdawani

10.

Syaikh Arif al-Riwgari

11.

Syaikh Mahmud Anjir Faghnawi

12.

Syaikh Azizan Ali al-Ramitani

13.

Syaikh Muhammad Baba al-Sammasi

14.

Syaikh Amir Sayyid Kulal al-Bukhari

15.

Syaikh Muhammad Baha‟ al-Din Naqsyaband
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Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyyah Almujaddadiyyah
16.

Syaikh Muhammad ala‟udinil attoril Bukhori

17.

Syaikh Ya‟qub Jarji

18.

Syaikh Nasirruddin Ubdillahil Akhror Samarkondi

19.

Syaikh Muhammad zahid

20.

Syaikh Darwiys Muhammad Samarkondi

21.

Syaikh Muhammad al-Khawajakil Am kani Samarkondi

22.

Syaikh Muhammad al-Baqi Billahi

23.

Syaikh Ahmad al-Faruq Sarhindi

24.

Syaikh Muhammad Ma‟sum

25.

Syaikh Muhammad Sayfudin

26.

Syaikh Nur Muhammad al-Badwani

27.

Syaikh Habibulloh Syamsudin

28.

Syaikh A. Addalwi

29.

Syaikh Khalid al-Baghdadi

30.

Syaikh Abdulloh al-Maki

31.

Syaikh Sulaiman al- Qorini

32.

Syaikh Sulaiman Zuhdi wa Ismail al-Barusi

33.

Syaikh Muhammad Ilyas
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34.

Syaikh Rifai‟ Afandi

35.

Syaikh H. Ruddin Abdu salam

36.

KH. Syuhada Wardan

37

Kyai Zaeni Kusnan

Keterangan :
1. Nomor satu sampai dengan nomor lima belas merupakan Syaikh atau guru
dari Tarekat Naqsyabandiyah.
2. Nomor enam belas sampai tiga puluh lima merupakan Syaikh atau guru dari
Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyyah Almujaddadiyyah.
3. Nomor tiga puluh enam merupakan Syaikh atau guru yang membawa Tarekat
Naqsyabandiyah Kholidiyyah Almujaddadiyyah di

Desa Margorejo

Kabupaten Lampung Tengah.
4. Nomor tiga puluh tujuh merupakan Syaikh atau guru yang membawa Tarekat
Naqsyabandiyah Kholidiyyah Almujaddadiyyah dari Desa Margorejo ke Desa
Sidomulyo Kabupaten Lampung Tengah.
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B. Hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Dengan Perubahan Perilaku
Sosial Jamaah.
Tarekat adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam
usahanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam hubungan ini orang yang
masuk tarekat ingin ibadahnya lebih baik dari sebelumnya, walau terkadang ada
juga yang ibadahnya tetap bahkan lebih menurun karena ia beranggapan dia telah
masuk tarekat dan ia akan selamat walau melakukan perbuatan yang salah. Tapi
dalam realitasnya orang yang masuk tarekat dengan yang belum masuk tarekat
lebih banyak yang belum.122
Hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah mempunyai hubungan dengan
perubahan perilaku sosial jamaah yang sangat besar pada pola hidup dan tingkah
laku seorang murid tersebut, karena dalam Tarekat memberikan kedamaian dan
ketentraman bagi pengikutnya, bila ia menjalankan aturan tersebut dengan
sesungguhnya dan bukan hanya karena menggugurkan kewajiban saja. Dalam
surat An-Nahl ayat 90 dijelaskan sebagai berikut :
ٰ ۡ ِ ۡ ٱَّلل ٌا ۡأ ُي ُس بِ ۡٲن اع ۡد ِل او
ٓ
ي ِذي ۡٱنمُ ۡسباىٰ اوٌا ُۡهاىٰ ع ِاٍ ۡٱنفا ۡح اشآ ِء او ۡٱن ًُُ اك ِس اوٱ ۡنبا ۡغ ۚ ًِ ٌا ِعظُ ُكىۡ نا اعهه ُكىۡ جا ار هكسُوٌا
إِ هٌ ه ا
ِ ٱۡلح اس ٍِ اوإٌِحاا
٩١
Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).123

122

Wawancara dengan Sutono pada tanggal 10 Agustus 2017.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:Badan Penerjemah AlQur‟an RI, 2001), hlm. 605.
123
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan manusia dan sosial kaum
mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauhi dari
segala kedzaliman.
Terdapat dua hal yang dapat diambil dari temuan peneliti tentang
hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Sidomulyo ini pada perubahan
perilaku sosial jamaah, diantaranya yaitu :
1. Pengaruh Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah dalam Kehidupan Bermasyarakat
setiap muslim menjalin persaudaraan dengan sesama anggota masyarakat
lainnya dengan memelihara tali silaturahmi dan saling menolong satu sama lain,
baik sesama muslim maupun non muslim. Seseorang akan cenderung memiliki
sifat bersosial tinggi ketika ia mengenal atau mengerti tentang pentingnya hidup
bermasyarakat, karena dalam islam ada hubungan hablu minallah wa hablu
minannas yang dimana diterangkan bahwa hubungan manusia tidak hanya dengan
penciptanya saja, melainkan dengan sesama makhluk pun harus bisa rukun dan
sejahtera. Adapun pengaruh ajaran tarekat dalam kehidupan masyarakat menurut
Kyai Zaeni Kusnan yaitu :
a. Jamaah senang tolong menolong ketika saudaranya atau seseorang
membutuhkan bantuannya.
b. Jamaah cenderung aktif dalam kegiatan sosial .
c. Jamaah tidak membeda-bedakan mana yang kaya maupun yang miskin. 124

124

Wawancara dengan Kyai zaeni Khusnan pada tanggal 17 september 2017.
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2. Hubungan Ajaran Tarekat dalam beribadah.
Setiap pengikut tarekat pasti mengalami perubahan, yang dimana dalam
segi beribadahnya ia semakin rajin, tempat waktu dalam melaksanakan ibadah dan
meninggalkan apa yang dilarang oleh sang guru. Karena ajaran tarekat
naqsyabandiyah mengajarkan kepada pengikutnya untuk senantiasa Muraqabah,
yang dimana murid harus menanamkan dalam hatinya perasaan pengawasan.
Karena ketika seorang murid sudah menanamkan rasa pengawasan dalam dirinya,
jadi ia akan takut ketika ia akan melakukan suatu perbuatan yang dilarang Allah
karena ia merasa ada sang pencipta yang mengawasinya sepanjang waktu. 125

125

Wawancara dengan Sumarni pada tanggal 13 Agustus 2017.
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan laporan dan analisis yang dideskripsikan pada bab
sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Aktualisasi ajaran tarekat Naqsyabandiyah pada perubahan prilaku sosial
jamaah dilakukan melalui serangkaian kegiatan zikir, wirid, doa dan
kegiatan sosial di lingkungan desa. Tujuan utama yang ditekankan dalam
ajaran tarekat Naqsyabandiyah di desa Sidomulyo adalah mendekatkan
diri kepada Allah dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang ada di
lingkungan desa agar para jamaah tidak hanya saleh secara pribadi tapi
juga memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap masalah-masalah yang
menimpa masyarakat di lingkungan desa setempat.
2. Hubungan Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah mempunyai hubungan dengan
perubahan perilaku sosial jamaah yang sangat besar pada pola hidup dan
tingkah laku seorang murid tersebut, karena dalam Tarekat memberikan
kedamaian dan ketentraman bagi pengikutnya, bila ia menjalankan aturan
tersebut dengan sesungguhnya dan bukan hanya karena menggugurkan
kewajiban saja.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peniliti menyarankan sebagai
berikut :
1. Para pengikut harus lebih mempraktekan amalan-amalan batin dan
kegiatan sosial-keagamaan di lingkungan desa setempat sehingga
keberadaan tarekat ini semakin mengakar dan kuat.
2. Guru atau mursyid seharusnya memantau perilaku sang murid, yang
dimana ketika sang murid berbuat kesalahan atau berperilaku yang buruk,
seharusnya sang guru memperingatinya. Dengan catatan agar tidak
tercemarnya nama ajaran yang ia ajarkan tersebut.
C. Penutup
Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah
SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan, sholawat dan salam peneliti curahkan pada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan kepada manusia agar
berakhlak mulia.Menyadari akan banyak kekurangan dan kedangkalan ilmu
pengetahuan yang peneliti miliki saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi
ini amatlah peneliti harapkan. Akhirnya, semoga penelitian ini memberikan
manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun khalayak pembaca, amin.
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Proses tawajuhan

Wawancara dengan pengikut TAREKAT Naqsyabandiyah

Kegiatan rutin tawajuhan yang dilaksanakan pada malam
selasa dan setelah sholat jumat

Wawancara dengan Badal Tarekat Naqsyabandiyah Desa Sidomulyo

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
NO

Metode Pengumpulan

Sumber Data

Jenis Data

Data
1.

Observasi

Tarekat Naqsyabandiyah

1. Perilaku
pengikut
Tarekat
Naqsyabandiyah
2. Kehidupan
sosial pengikut
Tarekat
Naqsyabandiyah
3. Kehidupan
keagamaan
pengikut
Tarekat
Naqsyabandiyah

2.

Wawancara

a. Penasehat

1. Sejarah lahirnya

Tarekat

Tarekat

Naqsyabandiyah

Naqsyabandiyah

b. Ustadz Tarekat
Naqsyabandiyah
c. Pengikut Tarekat

2. Ajaran-ajarn
Tarekat
Naqsyabandiyah

Naqsyabandiyah
d. Pengurus
Tarekat
Naqsyabandiyah
e. Anggota jamaah
pengajian
muslimah
f. Masyarakat
umum

3. Pengamalan
Tarekat
Naqsyabandiyah
4. Prilaku sosial
Jamaah Tarekat
Naqsyabandiyah
5. Pemahaman
keagamaan
pengikut
Tarekat
Naqsyabandiyah
6. Tingkat ketaatan
pengikut
terhadap
mursyid
7. Prilaku yang
terbentuk karena
ajaran TN
terhadap
pengikutnya
8. Adakah prilaku
sosial yang
terbentuk dari

doktrin ajaran
TN terhadap
pengikutnya.
3.

Dokumentasi

a. Arsip
b. Buku panduan
c. Kegiatan

1. Sejarah Tarekat
Naqsyabandiyah
2. Foto-foto
kegiatan

PEDOMAN WAWANCARA
SUBYEK
1. Bentuk pemikiran

INDIKATOR
a. Aturan-aturan
b. Doktrin/ajaran

PERTANYAAN
1. Aturan-aturan
apasajakah yang
ada di Tarekat
Naqsyabandiyah ?
2. Ajaran apasajakah
yang anda dapatkan
pada

Tarekat

Naqsyabandiyah ini
?
2. Bentuk perbuatan

a. Pengamalan ajaran
b. perilaku sosial

1. Bagaimana
perasaan anda
ketika
melaksanakan
shalat dzikir, dan
doa ?

2. Bagaimana

anda

memaknai Doktrin
yang diajarkan TN
?

3. Apakah yang anda
rasakan

ketika

sebelum

masuk

ajaran tarekat TN
dan sesudahmya ?
4. Bagaimana dampak
setelah

datangnya

ajaran TN ?
3. Bentuk
Persekutuan

a. Dzikir bersama
b. Ukhuwan

1. Adakah perbedaan
yang anda rasakan
ketika berdzikir
bersama dengan
berdzikir sendiri ?
2. Apakah yang
melatarbelakangi
para pengikut TN
sehingga
melaksanakan
dzikir bersama,
kegiatan bersama
sehingga dapat
membawa para
pengikut lain untuk

melaksanakan
ajaran TN ?
3. Perasaan seperti
apa yang anda
rasakan ketika
melakukan dzikir
bersama ?

