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ABSTRAK 

 

MANAQIBAN DALAM PRESPEKTIF DAKWAH 

(Studi Kasus di Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) 

 

Oleh : 

 

Melia Uswatun Khasanah 

 

Dakwah merupakan amanat yang penting yang harus di jalankan oleh setiap 

umat Islam di muka bumi ini.Seorang da‟I harus memahami sebaik mungkin situasi 

dan kondisi objek sasaran dakwah (mad’u) tentang tingkat kebutuhan spiritual yang 

ada pada mereka. Tujuan berarti sebuah barometer awal yang harus di bentuk dan di 

rancang oleh seorang da‟I, sehingga dapat di jalankan sebuah dakwah yang terarah 

dengan substansi maksud dan tujuan yang jelas.Tuntunan mengandung arti haruslah 

ditemukan sebuah inovasi dakwah yang ada, sehingga inovasi dakwah tersebut dapat 

menarik khalayak sasaran dakwah serta di harapkan mampu memberikan kontribusi 

informasi berkualitas terhadap mereka. Untuk memenuhi semua itu, seorang dai 

haruslh bersabar memahami setiap unsur -unsur dakwah tersebut sebagai berikut : 

Subjek dakwah (da’i). Pesan dakwah (materi), Metode dakwah (cara), Media dakwah 

(alat),Objek dakwah (mad’u), Tujuan dakwah (effek hasil). 

Materi dakwah adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh da‟I 

kepada mad‟u dengan tujuan memberitahukan, memperingatkan, mengajarkan, agar 

mad‟u dapat menjalankan kehidupannya dijalan Allah SWT. Metode dakwah berarti 

cara yang digunakan dalam berdakwah. Media dakwah adalah sebagai suatu alat atau 

sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan Islam melalui media baik lisan, 

tulisan dan perbuatan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan dakwah dalam 

mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan.  

Pada majelis Tarbiyatul Solihin Pekon Sukoharum, berkembang pula upacara 

manaqiban. Manaqiban di jadikan suatu media, metode, materi dakwah   dalam 

menyebarluaskan ajaran agama Islam. Wal hasil dapat di terima oleh masyrakat 

tersebut dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kelangsungan majelis 

taklim itu sendiri. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan 

penelitian terhadap fenomena tersebut dengan maksud untuk mengetahui dan 

menggambarkan bagaimana  manaqiban dalam prespektif dakwah dalam aktifitas   di 

majelis Taklim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon sukoharum, maka penulis 

mengangkat topic tersebut sebagai focus penelitian dalam penyusunan skripsi. 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui bagaimana manaqiban dalam prespektif dakwah di majelis taklim 
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Tarbiyaul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

Dilihat dari tempatnya, maka jelas bahwa jenis penelitian ini adalah Field 

Research, yaitu penelitian kancah atau lapangan yang bersumber data utamanya 

berasal dari lapanagan. Dalam hal ini, seluruh jama'ah majelis taklim Tarbiyatul 

Solihin yang hadir dalam pelaksanan Manaqiban seabagai sumber utama dalam 

penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif atau pemaparan, yaitu 

penelitian untuk melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu.  Dalam hal 

ini peneliti dapat menetukan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh jama’ah yang hadir dalam acara manaqiban, sebagai keseleruhan 

subjek penelitian. 

Tekhnik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah tekhnik non random sampling tekhnik yang tidak memberikan peluang 

(kesempatan) yang sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Maksudnya tidak semua jama'ah yang hadir dalam acara manaqiban 

dimintai keterangan sebagai sumber data dalam penelitian ini, melainkan cukup orang 

orang tertentu yang di anggap mampu mewakilinya. Tekhnik non random sampling 

yang penulis gunakan adalah  berjenis purposive sampling, yaitu "pemilihan sampel 

berdasarkan karakteristik tertentu yang di anggap mempunyai sangkut pautnya 

dengan karakteristik populasi yang sudah di ketahui sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data wawancara sebagai 

metode utama yang di tujukan langsung kepada sampel yng telah di pilih dalam 

penelitian ini. Sementara metode observasi dan dokumentasi penulis gunakan sebagai 

penunjang guna melengkapi data yang dibutuhkan. 

Dari hasil penelitian terhadap proses pelaksanaan manaqiban di majelis 

Taklim Tarbiyatul Solihin dapat di simpulkan bahwa : 

1. Dalam pengertian yang lebih khusus pada penelitian ini, manaqiban adalah 

lembaga dakwah dan mensyiarkan ajaran dan suri tauladan dari Syeikh Abdul 

Qadir Jaelani. 

2. Meskipun manaqiban merupakan amalan wajib bagi para majelis Taklim 

Tarbiyatul Solihin namun amalan tersebut benar benar dapat digunakan sebagai 

media , metode dan  materi dakah yang efektif di majelis tersebut 

3. Manaqiban di majelis taklim Tarbiyatul Solihin dalam prespektif dakwah adalah 

sebagai materi dakwah karena banyak hikmah dan karomahnya karena manaqib 

merupakan tuntunan wasiat untuk meneladani suri tauladan untuk para 

pengikutnya, sebagai metode dakwah metode yang dipergunakan oleh da‟I dalam 

membina anggota majelis taklim Tarbiyatul Solihin adalah metode bil lisan dan 

sebagai media dakwah  sebagai sarana atau perantara penyapaian pesan dakwah 

melalui manaqib yaitu secara intern merupakan bentuk pembinaan  dan upaya 

dalam mengembangkan dan melestarikan amalan –amalan suri tauladan Syekh 

Abdul Qadir Jaelani, sedangkan secara ekstren manaqiban merupakan suatu 

bentuk media menyebarluaskan amalan Naudhatul Ulama. 
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MOTTO 

 

 

4.                                         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Q.S Al-

Maidah : 35) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Penegasan Judul 

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, serta untuk 

menghindari kesalahan persepsi, maka penulis memandang perlu memberikan 

penjelasan dan penegasan terhadap judul yang akan di teliti, yaitu 

"MANAQIBAN DALAM PERSPEKTIF DAKWAH" (Studi Kasus di Majelis 

Ta‟lim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu). 

Adapun kata yang dirasa perlu untuk dijelaskan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

MANAQIBAN berasal dari bahasa arab yaitu dari kata manaqib jamak 

dari manaqabah yang artinya kisah tentangkesalehan serta keutaaman ilmu dan 

amal seseorang.
1

manaqib juga dapat diartikan “Cerita-cerita mengenai 

kekeramatan dan sejarah hidup. 
2
 

Manaqib  dapat diartikan sebagai riwayat hidup yang berhubungan 

dengan sejarah orang- orang besar atau tokoh – tokoh  penting, seperti biodata 

tentang kelahirannya, silsilahnya keturunannya, kegiatan dan langkah 

perjuangannya, guru-gurunya, sifat- sifatnya dan akhlak pribadinya. 

                                                             
1

 Harun Nasution dkk., thoriqoh qodiriyah naqsabandiyah (Sejarah, Asal-Usul dan 

Perkembangannya),IAILM,Suryalaya,1990,hlm.144.  
2  Abu Bakar Atjeh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf, Perc. Ramdhani, Jakarta, 

1962.,hlm.355.  
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Adapun Manaqiban yang di maksud dalam konteks penelitian ini adalah 

menggambarkan sebuah proses pembacaan  manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaliani 

dalam perspektif dakwah di majelis ta‟lim Tarbiyatul Solihin dalam bentuk 

pengajian khidmad setia satu bulan sekali. 

 Perspekif adalah suatu cara ataau sudut pandang tentang suatu 

peristiwa.”
3
 

Dakwah dari segi etimologi atau asal kata (bahasa), dakwah berasal dari 

bahasa arab, yang berarti “panggil-an, ajakan atau seruan. Dalam ilmu tata 

bahasa arab, kata dakwah berbentuk sebagai “isim masdhar”. Kata ini berasal 

dari fi‟il (kata kerja) “da‟a – yad‟u”, artinya memanggil, mengajak atau 

menyeru.
4
  

Arti kata dakwah seperti ini sering dijumpai atau dipergunakan dalam 

ayat –ayat Al-Qur‟an, seperti : 

                      

                

 Artinya : Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang 

Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) 

yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika 

kamu orang-orang yang benar.
5
 

 

                                                             
3 G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Surabaya::Karinna),hal.478 
4
Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, Al-Ikhlas,Surabaya,1983,hal.17  

5
Departemen Agama RI,Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,(Bandung : Syamiil Cipta 

Media,2002),hal522  
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Tarekat Qodiriyah didirikan oleh Syeikh Abdul Qadir Jaelani yang 

bernama lengkap Muhy al- Din abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Shalih 

Janki Daust al-Jaelani. Lahir di Jilan tahun 470 H (1077 M) dan wafat di 

Baghdad pada 561 H/1166 M. 

Pada 521 H/1127 dia mengejar dan berfatwa dalam semua mazhab pada 

masyarakat sampai dikenal masyarakat luas. Selama 25 tahun Abdul Qadir 

Jaelani menghabiskan waktunya sebagai pengembara sufi di Padang pasir Irak 

dan akhirnya dikenal oleh dunia sebagai tokoh sufi besar dunia Islam. 

Selain itu, dia memimpin madrasah dan dan ribath di Baggdad yang 

dilahirkan sejak 521 H sampai wafatnya di tahun 561 H. Madrasah itu tetap 

bertahan dengan di pimpin anaknya Abdul Wahab (552-593 H/ 1151- 1196 M), 

diteruskan anaknya Abdul Salam (611 H/ 1214 M). juga dipimpin anak kedua 

Abdul Qadir Jaelani, Abdul Razaq (52-603 H/ 1134-1206 M), sampai 

hancurnnya Bagdad pada 656 H/1258 M. 

Sejak itu tarekat qodiriyah terus berkembang dan berpusat di Irak dan 

Syiria hingga menyebar ke Indonesia pada abad ke-16, khusunya di seluruh 

Jawa,seperti di Pesantren Pegentongan Bogor Jawa Barat, Suralaya. 

Ada dua hal yang menjadi inti ajaran tarekah Qodiriyah.(a) Berserah diri  

(lahir bathin) kepada Allah. Seoranng muslim wajib menyerahkan segala hal 

kepada Allah, mematuhi perintah-Nya, dan menjauhi larangan- Nya. (b) 

mengingat dan menghadirkan Allah dalam kalbunya.caranya dengan menyebut 

Asma Allah dalam setiap detak nafasnya. 
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Bagaimanapun, Dzikrullah adalah suatu perbuatan yang mampu mengikis 

karat hati yang lupa kepada Allah, menggerakan keikhlasan jiwa, dan 

menghadirkan manusia duduk bertafakur sebagai hamba Allah. Manaqib 

berisikan kesuritauladan dari para wali dan orang-orang saleh agar bias dipetik 

pelajaran dan menambah keyakinan.  

Isi kandungan kitab Manaqib itu meliputi silsilah nasab Syeikh Abdul 

Qadir Jaelani, sejarah hidupnya, akhlak, dan karamah-karamahnya. Di samping 

itu, tercantum juga do‟a – do‟a bersajak (nadham) yang bermuatan pujian, 

karamah (peristiwa luar biasa ) dan tawassul (berdo‟a kepada Allah Ta‟ala 

melalui perantaraan) Syeikh Abdul Qadir Jaelani. 

Tujuan bagi para pelaku manaqib untuk mendapat keberkahan dari 

pembacaan manaqib ini didasarkan atas adanya keyakinan bahwa Seikh Abdul 

Qadir Jaelani adalah qurhb al- auliya (wali quthub) yang sangat istimewa, yang 

dapat mendatangkan berkah dalam kehidupan seseorang dan mensyiarkan ajaran- 

ajaran Islam kepada para pelaku manaqib. 

Pelaksanaan manaqib umumnya setiap tanggal sebelas Hijriyah, 

bertepatan dengan wafat beliau sebelas  Robiul Tsani 591 H. Namun, kegiatan ini 

dilaksanakan pada seluruh hari kecuali hari jum‟at. Waktu pelaksaannya pun  

pada malam hari sesudah isya.  

Maka prespektif dakwah  yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

ssudut pandang atau ketentuuan islam dalam analisis dakwah sebagai media 
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dakwah, metode dakwah, dan materi dakwah dalam penyampaian pesan kepada 

anggota majelis taklim Tarbiyatul Solihin. 

Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin merupakan lembaga dakwah atau 

sarana yang yang  paling efektif untuk mensyiarkan ajaran- ajaran Islam kepada 

masyarkat pekon Sukoharum. Majelis taklim Tarbiyatul Solihin itu sendiri 

memiliki arti  yaitu pendidikan untuk orang- orang shaleh.  

Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin merupakan yang mayoritas di wilayah 

pengikut NU pun sudah menerima hingga maengapreasiasi tradisi ini dalam 

bentuk dan cara yang beragam, ini membuktikan apa yang diprediksi oleh teori 

sosial dan kebudayaan tentang interaksi sosial dengan wujud kontak sosial 

didasari oleh kebutuhan di dunia tasawuf dan tarekah, melalui manaqiban. 

Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin menjadi ajang berkumpulnya orang-

orang yang berminat mendalami agama Islam dan menjadi sarana berkomunikasi 

antar sesama umat. Majelis ini bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan, atau 

strata sosial.  

Berdasarkan penjelasan diatas, definisi operasional manaqiban dalam 

perspektif dakwah  adalah: manaqiban dilihat dari aktifitas  oleh para majelis 

taklim Tarbiyatul Solihin dalam analisis dakwah untuk  memahami ajaran Islam 

serta pembinaan amal ibadah. 

Dengan penjelasan tersebut penulis mencoba menegaskan adanya 

pembatasan masalah yang jelas bahwa penelitian yang dilakasanakan tidak akan 

melebar kepada pengkajian isi dari manaqib tersebut melainkan hanya 
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menggambarkan manaqiban sebagai media dakwah, metode dakwah, materi 

dakwah di majlis taklim Tarbiyaul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan diatas maksud dari judul 

skripsi ini adalah: aktifitas manqiban Syeikh Abdul Qadir Jaelani   dalam 

prespektif dakwah dalam bentuk pembinaan amal ibadah dan upaya dalam 

mengembangkan dan melestarikan amalan - amalan ajaran Islam  di majelis 

taklim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu.   

B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis untuk meneliti judul 

tersebut anatara lain: 

1. Manaqiban sebagai salah satu amalan wajib majelis taklim Tarbiyatul Solihin 

yang sifatya teroganisir secara tertib dan teratur ternyata dapat di terima dengan 

baik oleh masyarkat, sehingga manaqiban mampu menjadi media dakwah yang 

efektif di majelis taklim Tarbiyatul Solohin tersebut. Hal ini menjadi daya tarik 

tersendiri bagi penulis untuk meneliti lebih jauh fenomena tersebut yang cukup 

relevan. 

2. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali yang sangat tersohor di 

Indonesia,bahkan tarekat bermula dari beliau,banyak sekali pengikutnya di 

Indonesia, jadi wajar kalau pembacaan manaqib beliau begitu merebak menjadi 

tradisi islam di Nusantara. 
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3. Tersedia cukup data dilapangan yang menunjang untuk di laksanakannya 

penelitian tersebut serta hasil penelitian akan sangat bermanfaat bagi peneliti. 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia islam dikenal sebuah istilah Tasawuf yang berkembang 

sebagai suatu ajaran dalam islam. Tasawuf bukan saja barang asli dalam islam, 

tetapi juga tasawuf telah Berjaya mengembalikan umat islam kepada keaslian 

agamanya dalam beberapa kurun waktu tertetu. Tasawuf  berpangkal pada 

pribadi Nabi Muhammad SAW, pada gaya hidupnya yang sederhana, tetapi 

penuh kesungguhan dan serba mendalam. Akhlak Rosul yang tidak dapat 

dipisahkan dari kemurnian cahaya Al-Qur'an menjadi titik tolak dan garis 

perhentian cita-cita Tasawuf Islam tersebut. 

Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu islam yang menekankan dimensi 

atau aspek spiritual dalam islam. Dalam kaitanya dengan manusia, tasawuf lebih 

menekankan aspek rohaniyah ketimbang aspek jasmaniyah. Dalam kaitannya 

dengan kehidupan, ia lebih menekankan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan 

dunia yang fana. Dengan kata lain tasawuf adalah bidang kegiatan yang 

berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan 

Tuhan.
6
  

Orang yang ahli dalam tasawuf tersebut dengan orang sufi. Seorang sufi 

menekankan aspek rohaniyah daripada aspek jasmaninya. Seorang sufi selalu 

                                                             
6

 Ahmad Bangun Nasution, Royani Hanum Siregar, Akhlak Tasawuf  Pengenalan, 

Pemahaman, Pengaplikasiannya (Disertai Biografi Dan Tokoh-Tokoh Sufi), Rajawali Pers, Cetakan 

ke-1,Jakarta,2013,hal.12. 
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berusaha untuk dekat dengan Tuhan nya. Dan untuk mencapai itu, terdapat 

tingkatannya yaitu tobat, zuhud, sabar, kefakiran, kerendahan hati, takwa, 

tawakkal, kerelaan, cinta dan makrifat.
7
    

Tasawuf dikenal secara luas dikawasan islam sejak penghubung abad 

kedua Hijriah, sebagai perkembangan lanjut dari kesalehan para zahid  yang 

mengelompok di serambi Masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan 

kelompok ini lebih mengkhususkan diri unruk beribadah dan pengembangan 

kehidupan rohaniah dengan mengabaikan kenikmatan duniawi. Pola hidup 

kesalehan yang demikian merupakan awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian 

berkembang dengan pesatnya. 

Dalam perkembangan kemudian tasawuf berubah bentuk kegiatan 

jama'ah, mempunyai struktur hiraki sebagaimana layaknya sebuah kumpulan 

masyarakat yang terorganisir. Ada batas yag jelas antara syeikh thariqat, 

khalifah,mursyid dan murid. Thariqat muncul dalam berbagai fenomena serta 

pemahaman masing-masing menyusun sanadnya sendiri.  

Para penyebar agama Islam pada umumnya terdiri dari kalangan ulama' 

sufi, maka dengan sendirinya ajaran yang dibawanya di pengaruhi oleh ilmu 

tasawuf. Dengan demikian,  para dai Islam tersebut juga secara langsung 

mengembagkan ajaran tarekatnya di berbagai daerah  yang menjadi sasaran 

dakwahnya. Pada akhirnya ajaran tasawuf tersebar berkembang dengan cepat 

sejalan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. 

                                                             
7
 Ahmad Bangun Nasution,Royani Hanum Siregar,ibid,hal.12 
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 Pada tarekat Qodiriyyah Naqsabandiyah, berkembang suatu tradisi 

manaqiban sebagai bentuk bimbingan dalam meningkatkan kemampuan para 

muridnya untuk mengamalkan ajaran tarekat tersebut. Tradisi manaqiban ini, 

selain sebagai bentuk latihan atau bimbingan, dalam pengamalan tarekat tersebut, 

juga sebgai wujud kepatuhan seorang murid (khidmad) terhadap syeikhnya serta 

sebagai bukti keterikatan murid terhadap suatu tarikat atau syekh tersebut. 

Manaqiban berasal dari bahasa araab yaitu dari kata manaqib jamak dari 

manaqabah yang artinya kisah tentang kesalehan serta keutamaan ilmu dan amal 

seseorang.
8
 Manaqib juga dapat diartikan “cerita-cerita mengenai kekeramatan 

dan sejarah hidup para wali”
9
 

Manaqib dapat diartikan sebagai riwayat hidup yang berhubungan dengan 

sejarah orang-orang besar atau tokoh- tokoh penting, seperti biodata tentang 

kelahirannya,silsilah keturunannya, kegiatan dan langkah- langkah 

peruangannya, guru-gurunya, sifat-sifatnya dan akhlak pribadinya.
10

  

Dalam kamus al munjid yang dikutip dari Panduan Tajudz Dzakir Fi 

Manaqib As-Syeikh Abdul  Qadir Jaelani.(hlm) 3 diartikan :  

َ وَ  ةٍ  دَ ي  مِ الحَ  ا لِ صَ لخِ ا   نَ مِ  هِ بِ  فَ ر  ا عُ مَ   ِق الَجِمي لَتِ  َل خ   ال 

Artinya : “Apa yang diketahui pada manusia tentang budi pekertinya 

yang terpuji dan akhlaqnya yang baik.” 

                                                             
8  Harun Nasution dkk., thoriqoh qodiriyah naqsabandiyah (Sejarah, Asal-Usul dan 

Perkembangannya),IAILM,Suryalaya,1990,hlm.144.  
9 Abu Bakar Atjeh, Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf, Perc. Ramdhani, Jakarta, 

1962.,hlm.355 
10

 Panduan Tajudz Dzakir Fi Manaqib As-yeikh Abdul Qadir,Yayasan serba bakti 

PP,Suralaya,Tasikmalya,1998,hal.3  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manaqib dapat diartikan 

sebagai cerita- cerita mengenai budi pekerti yang baik, akhlak yang terpuji sertan 

keshalehan dari para tokoh besar dan orang- orang penting.Orang- orang sufi 

yakin bahwa wali- wali itu mempunyai keistimewaan seperti keanehan- keanehan 

yang terjadi pada dirinya. Pada saat –saat tertentu mereka dapat menciptakan 

sesuatu yang tidak dapat diperbuat oleh manusia biasa. Pekerjaan – pekerjaan 

yang luar biasa inni disebut dengan karamat. 

Perkataan keramat diambil dari bahasa arab yaitu “karamah”, yang  

berarti mulia, muurah dan lebih tinggi budi. Tetapi dalam pengertian sufi yang 

kemudian diikuti umum di Indonesia. Keramat  mempunyai pengertian yaitu 

keanehan – keanehan atau pekerjaan luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh 

manusia biasa dan terutama terjadi di kalangan orang- orang yang hidupnya sufi. 

Pada majelis Tarbiyatul Solihin Pekon Sukoharum, berkembang pula 

upacara manaqiban. Manaqiban di jadikan suatu media, metode, materi dakwah   

dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. Wal hasil dapat di terima oleh 

masyrakat tersebut dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi 

kelangsungan majelis taklim itu sendiri.  

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

terhadap fenomena tersebut dengan maksud untuk mengetahui dan 

menggambarkan bagaimana  manaqiban dalam prespektif dakwah dalam aktifitas   

di majelis Taklim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon sukoharum. 
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D. Rumusan Masalah 

Dalam menentukan rumusan masalah peneliti mengacu pada latar 

belakang. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagau berikut : 

1. Bagaimana manaqiban dalam prespektif dakwah di majelis taklim Tarbiyaytul 

Solihin RT 09 Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ? 

E. Tujuan Penelitian  

Yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebgai berikut :  

1. Untuk mengetahui bagaimana manaqiban dalam prespektif dakwah di majelis 

taklim Tarbiyaul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempatnya, maka jelas bahwa jenis penelitian ini adalah Field 

Research, yaitu penelitian kancah atau lapangan yang bersumber data utamanya 

berasal dari lapanagan.
11

 Dalam hal ini, seluruh jama'ah majelis taklim Tarbiyatul 

Solihin yang hadir dalam pelaksanan Manaqiban seabagai sumber utama dalam 

penelitian ini. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif atau pemaparan, yaitu 

penelitian untuk melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu. 

                                                             
11

M. Ahmad Anwar, Prinsip metodologi Research,(Yogyakarta: Sumbangsih,1975).hal. 22   
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Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan karateristik suatu masyarakat, 

kelompok atau individual tertentu sebagai objek penelitian,untuk menetukan 

frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.
12

 

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang di lakukan adalah berupaya 

menggambarkan bagaimana proses manaqiban yang biasa di lakukan oleh para 

majekis taklim Tarbiyatul Solihin RT 09 Pekon Sukoharum yang dijadikan 

sarana dakwah untuk mengetahui bagaimana manaqiban dalam prespektif 

dakwah. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari  

sumber asli atau pihak pertama. Data primer yang penulis dapatkan bersumber 

dari hasil observasi dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantra. Data sekunder biasanya digunakan sebagai 

pendukung data primer. Sumber data ini didapat dari berbagai sumber misalnya 

perpustakaan, jurnal buku, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(dokumen), baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan yang 

mendukung dalam penelitian ini.  

                                                             
12

 Rosady Ruslan,Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi,Raja Grafindo  

Persada,Jakarta,2010,hal.12. 
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Surat pribadi, catatan dan buku harian, memories, segi-segi yang penting 

dari surat pribadi bahan dokumen ialah : (1) hubungan dyadic, (2) pokok 

pembicaraan yang menyangkut hubungan dan lembaga sosial (3) tata susila atau 

adat istiadat yang tercermin dalam bentuk serta bahasa surat itu.
13

  

3. Populasi dan Sampel 

a. populasi  

Populasi adalah data yang di teliti, yang berkaitan dengan sekolompok 

orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan anggota 

populasi itu disebut dengan elemen populasi (population element).
14

 

Dalam menetukan populasi, peneliti mengacu kepada pokok 

permasalahan yang ada. Dengan demikian, peneliti dapat menetukan bahwa yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jama’ah yang hadir dalam 

acara manaqiban, sebagai keseleruhan subjek penelitian. Observasi awal jumlah 

jama'ah yang hadir dalam setiap manaqiban berjumlah 40 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagaian yang memenuhi persyaratan mengenai 'ukuran' 

(besarnya) adalah cukup (memadai) yang tergantung kepada sifat populasi dan 

tujuan penelitian.
15

 

                                                             
13

Koentjaraningrat,Metode Penelitian Masyarakat,Gramedia,Jakarta,1977,Hal.,50  
14

 Rosady Ruslan,Ibid.hal.133. 

 
15

 Ibid.,hal.149. 
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Dalam memilih sampel penulis memahami sepenuhnya bahwa 

pengambilan sampel haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar dapa berfungsi sebagai contoh atau dapat 

menggambarkan populasi yang sebenarnya. 

Adapun tekhnik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tekhnik non random sampling  artinya tekhnik yang tidak 

memberikan peluang (kesempatan) yang sama bagi setiap unsur-unsur anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel.
16

 Maksudnya tidak semua jama'ah yang 

hadir dalam acara manaqiban dimintai keterangan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini, melainkan cukup orang orang tertentu yang di anggap mampu 

mewakilinya. 

Tekhnik non random sampling yang penulis gunakan adalah  berjenis 

purposive sampling, yaitu "pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu 

yang di anggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang 

sudah di ketahui sebelumnya.
17

 

Untuk mempermudah peneliti dalam pengambilan sampel, peneliti akan 

memisahkan atau mengelompokkan populasi yang berhak mejadi sampel criteria 

sebagai berikut : 

1. Da‟i yang aktif menyampaikan materi manaqiban dalam majelis 

ta‟lim Tarbiyatul Solihin. 

                                                             
16

 Ibid.,hal.156. 
17

 Ibid.,hal.157.t 
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2. Jama'ah majelis taklim Tarbiyatul Solohin yang aktif mengikuti  

manaqiban faham dan dapat memberi penjelasan tentang manaqib serta 

berusia  di atas 20 tahun.  

 Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang yang terdiri atas : Da‟I  1 orang. Dan anggota 4 orang, 

di samping itu penulis juga menggunakan informan sebagai bahan 

pertimbangan atas data yang di berikan da‟I  maupun jama‟ah.  

4. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yang  akan digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain :  

a. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan pola perilaku subjek (orang) objek (benda- 

benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang di teliti (Indrianto dan Supomo,2002:157) 

 Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partsipan. Observasi partisipan adalah observasi langsung, yaitu observer terlibat 

secara langung dan aktif terhadap objek yang diteliti. Obervasi ini digunakan 

ketika observer terlibat dalam pengajian majelis taklim Tarbiyatul Solihin acara 

Manaqiban. 

 Metode ini penulis gunakan untuk menggali data yang tidak dapat 

diperoleh melalui interview dan untuk lebih menyakinkan peneliti tentang data 

yang telah diperoleh melalui wawancara tersebut. 
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b. Wawancara  

 Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) 

dengan si penjawab (responden atau informan) dengan menggunakan alat yang di 

namakan pedoman wawancara.
18

   

 Dalam pelaksaannya peneliti akan menggunkan interview bebas 

terstrukstur, yaitu pewancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis 

besar tentang hal-hal yang akan di tanyakan dengan memberikan kebebasan dan 

keluluasaan kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai pokok 

persoalan  dalam penelitian ini. 

 Adapun penggunaan metode wawancara ini di tunjukan kepada semua 

sampel yang telah dipilih dalam penelitian ini untuk menggali informasi yang 

mendalam dan sedetail mungkin  tentang sejarah dan proses manaqiban serta data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

 Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan menggunakan metode 

wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan yang berbentuk tulisan. 

Dokumentasi adalah "mencari data informai yang tercantum di berbagai media 

massa, kepustakaan buku, majalah dan sebagainya".
19

 

                                                             
18

 Dadang kahmad,Metode Penelitian Agama(Perspektif Ilmu Perbadingan Agama),Pustaka 

Setia,Bandung,hal93. 
19

 Rosady Ruslan,Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi,Raja Grafindo  

Persada,Jakarta,2010,hal.222. 
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 Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan 

untuk memperoleh data dengan cara mencari hal-hal yang diperlukan dalam 

penelitian yang merupakan data dalam bentuk dokumen dokumen. 

Agar lebih lengkap, dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu 

primer melalui wawancra dan sekunder melalui observasi serta dokumentasi.
20

 

Dengan dokumentasi diharapkan data- data seperti sejarah manaqiban, dasar 

hukum, serta hal- hal yang terkait dengan judul penulis. 

5.  Analisis Data 

 Setelah data terhimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

maka penulis dapat menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisis 

kualitatif adalah memfokuskan pada isi/materi pesan-pesan komunikasi yang 

tersurat (yang tampak dan manifest), dan tidak dapat dipergunakan untuk 

mengetahui isi komunikasi yang tersirat (latent).
21

 

Sedangkan dalam upaya pengambilan kepuutusan akhir digunakan 

metode reduksi data yaitu dalam mengambil keputusan data terdebut direduksi,  

dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan 

berkaitan dengan masalah.
22

 

 

 

                                                             
20

Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian,Jakarta. Bumi Aksara,1998, hal. 43  
21

 Ibid.,hal.222 
22

 Op.Cit.,hal159 
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BAB II 

MANAQIB DALAM PRESPEKTIF DAKWAH 

 

A. MANAQIB 

1. Pengertian Manaqib 

MANAQIB dapat diartikan “riwayat hidup” yang berhubungan dengan 

sejarah kehidupan orang-orang besar, atau tokoh-tokoh penting, seperti biodata 

tentang kelahirannya, silsilah keturunannya, kegiatan dan langkah 

perjuangannya, guru- gurunya, sifat- sifatnya, dan akhlak pribadinya.
23

 

Dalam kamus Al- Munjid diartikan: 

َل ِق الَجِمي لَتِ  َ خ  َف بِِه ِمَن ا لِخَصا ِل الَحِمي َد ٍة َوال   َما ُعر 

Artinya : “Apa yang diketahui pada manusia tentang budi pekertinya 

yang terpuji dan akhlaknya yang  baik”. 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa manaqib dapat diartikan sebagai 

cerita-cerita mengenai budi pekerti yang baik, akhlak yang terpuji serta sejarah 

hidup para oranng- orang besar atau tokoh penting.  

Sedangkan syeikh Abdul Qadir al-Jailani adalah seorang wali yang sangat 

tersohor di Indonesia. Bahkan tarekat yang bermula dari beliau, banyak sekali 

pengikutnya di Indonesia. Jadi wajar kalau pembacaan manaqib beliau begitu 

merebak menjadi tradisi Islam di Nusantara. 

                                                             
23

 Panduan Tajudz Dzakir Fi Manaqib As-Syeikh Abdul Qadir ,hal.3. 
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Isi kandungan Kitab Manaqib itu meliputi silsilah nasab Syeikh Abdul 

Qadir al-Jailani, sejarah hidupnya, akhlak, dan karamah – karamahnya. Di 

samping itu, tercantum juga do'a –do'a bersajak (nadham) yang bermuatan 

pujian, karamahh (peristiwa luar biasa) dan tawassul (berdo'a kepada Allah 

Ta'ala melalui perantaraan )Syekh Abdul Qadir Jaelani. 

Secara umum upacara manaqib ini oleh para kiai di Indonesia dan di Jawa 

khusunya, karena didalam manaqib di sebut-sebut nama para nabi dan orang –

orang saleh, khusunya pribadi Syekh sendiri. Hal tersebut di yakini sebagai suatu 

amal saleh (kebaikan), berdasarkan sabda Nabi SAW. 

"Mengingat para Nabi adalah ibadah, mengingat orang-orang saleh 

adalah kafarat (penghapusan dosa ), mengingat kematian  adalah sedekah, dan 

mengigat kubur akan mendekatkan kalian ke surga." (HR.ad-Dailami) 

Disamping karena motifasi kafarat (penghapusan dosa ) tersebut, 

kebanyakan masyrakat pengamal manaqib pun meyakini bahwa  ritual 

manaqiban mendatangkan banyak manfaat seperti kesuksesan usaha, terkabulnya 

doa, dan berkah- berkah lain sesuai dengan kepentingan masing –masing. 

Naskah asli manaqib ditulis dalam bahasa Arab. Berisi riwayat hidup dan 

pengalaman sufi Abdul Qadir Jaelani empat pulih episode. Manaqib ini dibaca 

dengan tujuan agar mendapat berkah dengan sebab karamatnya.
24
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Seperti halnya kitab-kitab biografi, manaqib berisikan kesuritauladanan 

dari para wali dan orang-orang saleh agar  bias di petik pelajaran dan menambah 

keyakinan dan keimanan.
25

 

2. Dasar Hukum Manaqiban 

Membaca dan mendengarkan manaqib, mempelajari atau mengetahui 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan  (riwayat hidup) seseorang 

atau tokoh- tokoh sahabat Nabi Muhammad SAW, para ulama Tabi'in, ulama 

Mujtahidin, para Waliyullah dan lainnya dengan tujuan untuk di petik dan di 

jadikan pelajaran dan di contoh unsur keteladannya yang baik adalah sangat 

besar faedahnya dan termasuk yang dianjurkan dalam agama. Sebagaimana 

Firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Yusuf ayat: 111, yang berbunyi: 

                          

                            

 

Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman 

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun kisah-kisah yang di 

maksud tersebut adalah kisah-kisah nabi Yusuf dan saudara-saudaranya namun 

dapat kita ambil premis bahwa berupaya mengetahui dan mempelajari kisah-

                                                             
25
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kisah yang baik dari orang-orang yang memiliki akhlak dan kesholehan 

terhgadap agama sebagai suritauladan yang baik untuk dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan suatu kebaikan bagi orang-orang yang berakal. 

Membaca, mengkaji membahas dan memperingati yang punya manaqib 

(riwayat hidup ) dalam istilah umum diartikan dan disebut sebagai "manaqiban". 

3. Sejarah Manaqib 

A. Sejarah Timbulnya dan Hubungan Dengan Tasawuf 

Asal kata tharekat dalam bahasa arab ialah “thariqah” yang berarti „jalan‟, 

sama seperti syariah,sabil,shirath,dan manhaj. Kata “thariqah” yang berarti 

jalan itu terdapat dalam Alqur‟an, seperti surah al- Jin ayat 16: 

                         

Artinya : dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas 

jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka 

air yang segar (rezki yang banyak). 

Secara istilah tarekat yaitu jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan 

rida-Nya dengan menaati ajaran-ajarannya.
26

 Istilah thariqah dalam 

perbendaharaan kesufian, merupakan hasil makna semantic perkataan itu, semua 

yang terjadi pada syariah untuk ilmu hokum Islam. Setiap ajaran esoteric 

(bathini) mengandung segi- segi eklusif. Jadi, tak bisa dibuat untuk orang umum 

(awam). Segi – segi ekslusif tersebut misalnya menyangkut hal- hal yang bersifat 
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“rahasia” yang bobot kerohaniannya berat, sehingga membuatnya sukar 

dimengerti 

Menurut Harun Nasution, tharekat berasal dari kata thariqah, yang artinya 

jlan yang harus ditempuh oleh seorang sufi agar ia berada sedekat mungkin 

dengan Allah. Thariqah kemudian mengandung arti organisasi (thariqat). Tiap  

thariqat mempunyai syeikh, upacara ritual dan bentuk zikir sendiri.
27

 Sejalan 

dengn ini, Martin Van Brunessen menyatakan istilah “thariqah” paling tidak 

diapakai untuk dua hal yang secara konseptual berbeda. Maknanya yang asli 

merupakan panduan yang khas dari doktrin, metode dan ritual. Akan tetapi, 

istilah ini pun sering diapakai untuk mengacu pada organisasi yang menyatukan 

pengikut- pengikut “jalan” tertentu. 

Selain itu, thariqat juga berarti perjalanan khusus bagi para sufi yang 

menempuh jalan menuju Allah SWT, perjalanan yang mengikuti jalur yang ada 

melalui tahap dan seluk beluknya.
28

  

Pengertian thariqat sebagaimana yang berkembang dikalangan para Ulama 

Ahli tasawuf, yaitu : jalan atau petunjuk dalam melaksanakan sesuatu ibadah 

sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang dicontohkan 

oleh beliau serta dikerjakan oleh para sahabatnya, Tabi‟in, Tabi‟it dan terus 
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temurun sampai sampai  kepada Guru-guru Ulama –ulama secara bersambung 

dan berantai hingga pada masa kita sekarang ini.
29

 

Sebagai contoh dapat kita ketahui, bahwa  didalam Al-Qur‟an hanya dapat 

dijumpai adanya ketentuan kewajiban shalat, tetapi tidak ada satu ayat pun yang 

memberikan perincian tentang raka‟at shalat tersebut. Rasulullah SAW sebagai 

orang pertama yang memberikan contoh-contoh dan cara- cara mengerjakan 

shalat makubah itu melalui perbuatan yang ditunjukan dan ditiru oleh para 

Sahabatnya terus turun temurun sampai kepada kita ini lewat pelajaran-pelajaran 

dan petunjuk yang diberikn oleh para Guru, Syeikh dan para Ulama. 

Thariqat yang dipahami saat ini, adalah semacam kumpulan, asrama yang 

dipimpin oleh seorang guru yang dinamakan mursyid atau syeikh thariqat dan 

wakilnya dinamakan khalifah serta para pengikutnya disebut dengan 

murid.
30

Adapun pembahasan thariqat yang terakhir, yaitu kumpulan para murid 

thariqat yang dipimpin oleh seorang mursyid. 

Peralihan tasawuf yang bersifat personal pada thariqat yang bersifat 

lembaga tidak terlepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri. 

Semakin luas pengaruh tasawuf, semakin banyak pula orang-orang yang 

berhasrat mempelajarinya.  
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Mereka menemui orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

luas dalam pengalaman tasawuf yang dapat menuntut mereka. Belajar dari 

seorang guru dengan metode mengajar yang disusun berdasarkan pengalaman 

dalam suatu ilmu yang bersifat praktikal adalah keharusan bagi mereka yang 

ingin memperdalam ajaran tasawuf. Seorang guru tasawuf biasa 

memformulasikan suatu sistem pengajaran tasawuf berdasarkan pengalamannya 

sendiri. System pengajaran ini itulah yang kemudian menjadi ciri khas bagi suatu 

thariqat yang membedakannya dari thariqat yang lain. 

Seorang ahli tarekat terbesar menerangkan, bahwa sebenernya tarekat itu 

tidak terbatas banyaknya, karena tarekat atau jalan kepada Tuhan itu sebanyak 

jiwa hamba Allah. Pokok ajarannya tidak terbilang pula, karena ada yang akan 

melalui jalan zikir, jalan muraqabah jalan ketenagan hati, jalan jalan pelaksanaan 

segala ibadat, seperti sembahyang, puasa, haji, dan jihad, jalan melalui kekayaan, 

seperti mengeluarkan zakat dan membiayai amal kebajikan, jalan membersihkan 

jiwa dari kebimbangan dunia akan kethama‟an hawa nafsu, seperti khalawat dan 

mengurangi tidur, menguranngi makan  minum semuanya itu tidak dapat dicapai 

dengan meninggalkan syari‟at dan sunnah Nabi.
31

 

Ditinjau dari segi historisnya, kapan dan dimana thariqat yang mula-mula 

muncul sebagai suatu lembaga, sulit diketahui dengan pasti. Namun Harun 

Nasution menyatakan bahwa setelah Al-Ghazali menghalalkan tasawuf yang 

sebelumnya dikatakan sesat, tasawuf berkembang di dunia  Islam, tetapi 
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perkembangannya melalui thariqat. Thariqat dalam hal ini adalah organisasi 

pengikut sufi-sufi bsar yang bertujuan untuk melestarikan ajaran tasawuf 

gurunya.
32

 

Munculnya banyak thariqat dalam tasawuf disebabkan juga oleh 

banyaknya guru thariqat. Guru-guru tersebut mengembangkan thariqatnya 

masing- masing. Pengembangan tersebut bukan pada segi ibadah mahdlah, 

melainkan pengembangan tersebut terjadi pada segi riyadhah
33

. Seorang guru 

thariqat mengembangkan riyadhah tertentu, sementara guru lainnya 

mengembangkan riyadhah yang lain yang didaarkan pada pengalaman 

pengalaman ibadah masing- masing. 

Di dalam thariqat yang sudah melembaga, tercakup semua aspek aajaran 

Islam, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain- lain serta pengamalan dari 

seorang syeikh yang kesemuanya itu memerlukan tuntutan dan bimbingan 

seorang syeikh melaui baiat.
34

  

Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf secara umum adalah usaha 

mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin, melalui ppensucian 

rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya 

dilakukan dibawah bimbingan seorang guru/syeikh. Ajaran- ajaran tasawuf yang 

harus ditempuh dalam mendekatkan diri kepada Allah itu, merupakan hakikat 
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thariqat yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tasawuf 

adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedabgkan thariqat adalah cara atau 

jalan yang harus ditempuh  seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada 

Allah. Gambaran tersebut menunjukan bahwa thariqat adalah tasawuf yang telah 

berkembang dengan beberapa variasi tertentu, sesuai dengan spesifikasi yang 

diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. 

B. Sejarah Perkembangan Manaqiban Di Indonesia 

Sejarah manaqiban di Indonesia dimulai sejak perkembangan Islam di 

Indonesia, terutama di pulau Jawa telah digerkkan oleh para juru dakwah, para 

juru dakwah, para mubaligh Islam yang dipimpin oleh “Wali Songo” yang telah 

mengajarkan kepada masyarkat Islam tentang ilmu Tasawuf dengan 

pengalamannya thariqat Mu‟tabarah. Manaqib sebagai salah satu amalan 

Thariqat, ternyata berjalan dan berkembang terus sampai sekarang, bahkan oleh 

masyarakat Islam hal ini tersebut dijadikan sebagai sarana Dakwah Islamiyah. 

Sebelum jauh memahami tentang sejarah manaqiban perlulah dipahami 

bahwa manaqiban meupakan tradisi yang erat hubungannya dengan suatu 

thariqat khusunya TQN sebagai wujud rasa cinta (mahbbah) dan menghormati 

dzuriyah (keturunan) Rasulullah SAW sebagai bukti khidmat seorang murid 

thariqat terhadap gurunya. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mengetahui kapan awal 

mula timbulnya tradisi manaqiban tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 
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thariqat itu sendiri. Oleh karenanya, mnelusuri sejarah manaqiban berarti pula 

menelusurusi sejarah awal mula kapan dan dimana sutu thariqat itu muncul. 

4. Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani  

Syeikh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang 'alim (ahli ilmu agama  

Islam) dan zahid (seorang yang mempraktikan zuhud, tidak terikat hati kepada 

dunia) semula sebagai seorang ahli fikih mazhab Hanbali lalu dikenal sebagai 

seorang sufi besar yang banyak keramatnya.
35

  

Kitab manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelni berisi tentang riwayat 

hidupnya, budi pekertinya yang baik, kesalehannya, kezuhdannya dan 

kekermatannya. 

Adapun ruang lingkup manqib Syekih Abdul Qadir Jaelani meliputi tiga 

hal, antara lain : 

a. Riwayat 

Isi manaqib, terutama manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelani 

sebagaian besar mengenai riwayat hidupnya, tetapi terutama ditonjolkan adalah 

budi pekertinya yang bail, kesalehan dan kezuhudannya, kegiatan ibadahnya, 

perjuangan dalam membela kaum yang lemah da fakir miskin, menjauhkan 

segala perbuatan maksiat, gemar belajar dan beramal tidak berkeputusa, seorang 

anak yang jujur cinta kepada ibu bapaknya. 
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Imam Namawi menayatakan, bahwa Syekh Abdul Qadir Jelani 

adalah guru dalam mazhab Syafei dan Hambali. ,mengenai kealimannya dalam 

ilmu pengetahuan, beliau memperoleh dua lautan ilmu, yaitu : Bahrun 

Nubuwwah yaitu keilmuan Nabi yang tidak habis- habisnya, dan Bahrul 

Futuwwah yaknu keilmuan Ali bin Abi Thalin yang tidak terhingga. 

Dalam kitab suci Al-Qur‟an, banyak ayat yang menerangkan 

riwayat atau kisah orang- orang saleh, dan dzuhud, kisah orang–orang tersebut 

sangat berguna untuk dijadikan contoh keteladanan dalam menghadapi 

perjuangan hidup di alam fana ini. 

b. Karomah  

Karomah menurut aslinya : kehormatan, kemulyaan, adakalanya 

digunakan untuk sesuatu di luar adat kebiasaab dari orang saleh atau Wali 

sebagai kehormatan atau anugrah dari Alloh SWT, untuk menunjukkan 

ketinggian dan kedudukan orang tersebut disisi Allah SWT. 

Jadi apabila para Nabi dan Rosul menerima kehormatan anugrah 

dari Allah SWT berupa mukjizat, maka orang- orang saleh lainnya termasuk para 

Waliya Allah SWT memperoleh berupa anugrah karomah, kedua- duanya 

bersumber dari Allah SWT dan merupakan keagungann kehormatan yang tidak 

dapat terpikirkan oleh manusia biasa dan mengandung banyak rahasia, hanya 

Allah SWT sendiri yang mengetahuinya.  

Antara mukjizat dan karomah itu sebenarnya tidak ada perbedaan, 

hanya saja mukjizat itu dibarengi dengan dakwah nubuwwah dan tantangan 
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terhadap lawan, tetapi karomah tidak. Orang – orang mu‟tazilah sama sekali 

menolak adanya karomah, kecuali aeorang yaitu : Abu Hasan Al Basri. 

Sebagaimana kita ketahui dalam kandungan Manaqib banyak 

terdapat hikmah dan karomah. 

c. Wasiat  

Wasiat menurut arti bahasanya adalah meyampaikan, 

menyambungkan, menurut syara‟ wasiat adalah secara sukarela memberikan hak 

yang dikaitkan dengan setelah mati.
36

 

Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk senantiasa 

saling berwasiat di jalan kebenaran dan kesabaran. Di dalam Al-Qur‟an banyak 

dijelaskan bahwa orang- orang telah memberikan tuntunan berupa wasiat kepada 

anaknyabeserta keluarganya. Demikian pu;a dalam kitab- kitab lain yan di karang 

para ulama banyak ditemukan wasiat yang berharga. 

Di dalam Al-Qur‟an dapat kita temukan wasiat nabi Ibrahim a dan 

Nabi Yaqub as. terhadap Firman Allah : 

                           

       

   Artinya :. Dan Ibrahim  telah  Mewasiatkan  Ucapan  itu  kepada  

anak -anaknya, demikian  pula  Ya'qub.  (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku!  

Sesungguhnya  Allah  telah  memilih  agama  ini  bagimu,  Maka  janganlah  kamu  mati  

kecuali  dalam  memeluk  agama  Islam".(QS. Al-Baqarah :132) 
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   Keberadaan manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani ,ra bagi para Majelis 

Taklim nerupakan suatu panutan yang menjadi contoh bagi para  pengikutnya 

dalam menapak jalan yang akan ditempuh guna tercapai keselamatan lahir dan 

batin serta meraih tujuan hidup yang utama yaitu memperoleh keselamatan 

didunia da diakhirat kelak. 

B. Manaqiban Dalam Tinjuan Dakwah 

1. Pengertian Dakwah 

Ditinjau dari segi bahasa “Da‟wah berasal dari bahasa Arab  

“da’wah” (الد عى ة. ). Da‟wah mempunyai tiga huruf asal, yaitu dal,’ain, dan 

wawu. Dri ketiga huruf asal ini, terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. 

Makna- makna tersebut adalah memaggil, ,megundang, minta tolong, meminta, 

memohon, menamakn, menyruh dating, mendorong, menyebabkan, 

mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi.
37

   Sedangkan bentuk kata 

kerja (Da’a, Yad’u, Da’watan) orang yang berdakwah biasa disebut dengan Da‟i 

dan orang yang menerima dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan 

Mad’u. 

Menurut Prof. Omar Yahya menyatakan bahwa dakwah Islaam sebagai 

upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar esuai 

dengan perintah Allah untuk kemashatan di dunia dan akhirat. 

Syaikh Ali Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan 

definisi dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mnegikuti 
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petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat keaikan dan mencegah 

kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagian di dunia dan akhirat. 

Hamzah Ya‟qub menyatakan bahwa dakwah adalah menngajak manusia 

dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan 

Rasulnya. 

Menurut Prof. Dr.Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk 

menganut suatu pendirian yang yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan 

substansi terletak pada aktifitas yang memerintahkan amar ma‟ruf nahi 

mungkar.
38

  

Seacara substansif dakwah Islam sudah ada berbarengan dengan adanya 

Islam sebagai pesan dakwah para Nabi dan Rasul Allah SWT.
39

 

Berdasarkan definisi- definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

dakwah mengandung arti panggilan dari Allah SWT, dan Rasulullah SAW, untuk 

umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran uang 

dipercayainya itu dalam segala segi kehidupan. 

Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjalan Islam sebagai 

agama rahmatan lil alamin  yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, 

yang dalam prosesnya melibatkan unsur : Da;I (subjek), muaddah (materi), 

thariqqah (metode), washilah ( media), dan mad’u (objek). 
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a. Tujuan dakwah 

Abdur Rosyad Shaleh membagi tujuan dakwah menjadi dua, yaitu 

tujuan akhir (ultimate god) sdan tujuan utama, adapun tujuan akhir, yakni 

terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang 

diridhai Allah SWT, dan tujuan antara (intermediategod) ,yakni perumusan 

nilai yang diingin sebagai perantara tujuan utama dakwah.
40

  

Menurut K.H. Didin Hafidudin dalam bukunya, Dakwah Aktual, 

tujuan dakwah secara umum adalah untuk mengubah perilaku sasaran 

dakwah agar menerima dan merealisasikan ajaran Islam alam kehidupan yang 

penuh keberkahan samawi dan ardi
41

 sebagaimana dijekaskan dalam Al-

Qur‟an sebagai berikut : 

                              

               

Artinya : “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 

pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 

tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya” (Qs.Al-A‟raf:96).
42

 

 

Kemudian tujuan umum tadi dirumuskan kedalam tujuan-tujuan 

operasional sehingga dapat dievaluasi keberhasilan yang dicapai. Misalnya 
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berkurangnya angka kemaksiatan, berkurangnya tingkat pengganguran, dan 

sebagainya.
43

   

Dalam hal ini manaqiban memiliki tujuan dakwah sendiri tidak lain 

adalah membawa majelis taklim Tarbiyatul Solihin  pada keadaan yang lebih 

baik dan lebih maju dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. 

b. Pesan Dakwah 

 Dalam ilmu komunikasi, pesan menjadi salah satu unsur penentuan 

utma selain komunikator dan komunikan terjadi komunikasi antar 

manusia. Tanpa ada unsurnya pesan, maka tidak pernah terjadi 

komunikasi antar manusia. 

 Pesan dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti perintah, 

nasihat, permintaan, amanat yang harus dikerjakan atau dosampaikan 

kepada orang lain.
44

 Menurut HAW Widjaja pesan adalah keseluruhan 

dari apa yang disampaikan oleh kamunikator.
45

  

 Sedangkan menurut Onong Uchayana Efendi, pesan adalah 

seperangkat lambing bermakna yang dasampaikan oleh kamunikator.
46

 

Pesan dakwah mengandung arti segala peringatan yang berorientasi pada 
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pembentukan perilaku Islam baik secara pribadi (individu) maupun 

kelompok.
47

 

 Dari definisi- definisi di atas pemahman penulis tentang dakwah, maka 

pesan dakwah dapat diartikan sebagai penyataan yang bersumber dari Al-

Qur;an dan Sunnah yang disampaikan untuk mengajak seluruh umat 

manusia agar mengikuti ajaran Islam dan mampu merealisasikan dlam 

kehidupan dengan tujuan kebahgaiaan baik di dunia dan akhirat. 

 Pesan dakwah terdiri dari : 

a. Masalah aqidah, yaitu pesan dkwah yang mencakup pada masalah- 

masalah yang berhubungan erat dengan keimanan atau rukun iman. 

b. Masalah syariah, yaitu pesan dakwah yang berhubungan denga amal lahir 

(nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah SWT. 

Untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya 

(Habluminnas) 

c. Masalah akhlak, yaitu pesan dakwah berupa budi pekerti seseorang yang 

menjadi penyemournaan keimanan dan keislaman. 

d. Masalah tasawuf, yaitu pesan dakwah yang berkaitan langsung degan 

masalah hati. 
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  Pesan dakwah atau segala sesuatu yang disampaikan da‟I  kepada 

mad‟u.
48

 dalam devinisi lain, materi dakwah adalah pesan atau informasi 

yang disampaikan oleh da‟I kepada mad‟u dengan tujuan memberitahukan, 

memperingatkan, mengajarkan, agar mad‟u dapat menjalankan kehidupannya 

dijalan Allah SWT.
49

 Materi dakwah tersebut sebagai pesan-pesan kepada 

majelis ta‟lim, agar pesan dapat diterima dengan hati yang tulus, agar dapat 

diamalkan beserta tanggug jawab. 

 Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat: 2 

                 

 Artinya:Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa(QS.Al-Baqarah:2)
50

 

 Penyampaian materi dakwah sangat menetukan adanya keberhasilan 

suatu kegiatan dakwah yang menyeluruh terutama sekali tujuan yang hendak 

dicapai seorang da‟I tanpa adanya strategi penyampain materi dakwah yang 

akan disampaikan cenderung akan menjadi kegiatan dakwah tidak terarah dan 

bahkan akan menyebabkan hilangnya bentuk dakwah yang sebenernya. 

 Kegiatan pelaksanaan dakwah yang diharapkan kepada majelis taklim  

yang selalu menerima dengan hati yang ikhlas. Motivasi seorang da‟I akan 

menanamkan rasa ikhlas dalam menerima masalah dalam dirinya. Musibah 
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yang diberikan yang diberikan oleh Allah SWT adalah suatu tujuan. Materi 

dakwah disesuaikan dengan kondisi majelis ta‟lim. 

1. Sumber- sumber materi dakwah  

 Dakwah merupakan suatu kegiatan yang dibebankan kepada umat 

Islam suatu kewajiban bagi setiap kaum muslim karena tujuan dakwah 

adalah untuk memperbaiki masyarakat agar tetap mengamalkan ajaran 

Islam dan tetap meresapi ajaran Islam sebagai penuntun dalam kehidupan 

umat manusia. Ajaran islam adalah yang menganut ajaran kitab Al-

Qur‟an dan Hadist Rasulullah SAW yang mana kedua ini merupakan 

sumber utama ajaran-ajaran Islam. Oleh karenanya materi dakwah Islam 

tidaklah terlepas dari dua sumber tersebut, bahkan bahkan bila berstandar 

dari keduanya (Al-Qur‟an dan Al-Hadits). 

 Seluruh aktifitas dakwah akan sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam.
51

 

Yang dimaksud di atas adalah : 

Al-Qur’an 

 “Dijadikan sebagai sumber utama dalam kegiatan dakwah karena 

agama Islam adalah  dakwah yang menganut ajaran kitab Allah yakni Al-

Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan sumber utama karena isinya merupakan  

wahyu dari Allah SWT yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia 

yang sudah di akui kebenarannya dan keapsahannya. 

 

                                                             
51 Asmuni Syukir,Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam,Al-Ikhlas,Surabaya,1983,hal.63. 



50 
 

Hadist 

 Merupakan sumber dakwah yang kedua karena isinya yang mencakup 

penjelasan dari isi Al-Qur‟an yang masih memutuhkan penjelasan yang 

lebih kongkrit, yang di sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW agar umat 

dapat lebih mudah dipahami. 

 Islam mengajarkan kepada umatnya untuk sellau berfikir meneumkan 

hukum-hukum yang sangat operasional sebagai tafsiran Al-Qur‟an dan 

Hadist, beberapa sumber materi diatas yang menjadi pedoman para da‟I 

dalam melaksanakan kegiatan agar tercapai tujuaan dakwah yang telah 

ditargetkan. 

2. Metode Dakwah & Media Dakwah 

  Metode secara etimologis berasal dari kata metodos (Yunani) yang 

berarti cara atau jalan.
52

 Metode dakwah berarti cara yang digunakan dalam 

berdakwah. Metode juga diartikan sebagai cara- cara tertentu yang dilakukan 

oleh seorang da‟I (komunikator) kepada mad‟u untuk mencapai suatu tujuan 

dengan pendekatan pada suatu pandangan human oriented atau penempatan 

penghargaan yang mulia atas diri manusia. 

 Pendapat ini diperkuat oleh Asep Muhiddin yang megandung metode 

dakwah  dari analisa Al-Qur‟an. Menurutnya bahwa dalam menggunkan 

metode dakwah. Al-Qur‟an terlebih dahulu meletakkan prinsip bahwa mad‟u 

adalah makhluk yang terdiri atas unsur jasmani. 
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Sedangkan menurut Toto Tasmara metode dakwah adalah cara- cara yang 

dilakukan oleh seorang mubaligh (komuniktor) untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu atas dasar  hikmah dan kasih sayang.
53

 

Di dalam surat Al-Qur‟an, prinsip- prinsip dasar metode dakwah 

sebagaimana terterah dlam surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut : 

                               

                       

Artinya :Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 

dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS.An-

Nahl:125)
54

 

 

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya 

metode dakwah tidak bersifat kaku melainkan fleksibel disesuaikan dengan 

keadaan mad‟u dan kemampuan sang da‟I yang terkait. Selain itu, 

keberhasilan berdakwah terkait dengan metodenya tidak harus Nampak cepat 

atau langsung, melainkan membutuhkan waktu karena ia termasuk pada suatu 

proses kegiatan.  

Dilihat dari sifat dan pelaksanaanya, metode dikategorikan sebagai: 

dakwah bi lisan, dakwah bi qalam, dakwah bi hal. Dakwah bi lisa adalah 

seruan keada jalan Allah yang dilakukan menggunakan lisan, seperti 
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ceramah, memberikan nasihat dan sebgainya. Dakwah bi kolam adalah 

dakwah yang dilakukan yang menggunakan qalam atau pena sebagai tombak 

dakwahnya.  

Pada dakwah model ini, pesan dakwah disampaikan lewat tulisan yang 

disebarluaskan oleh pers, baik dalam bentuk Koran, majalah, bulletin dan 

sebagainya. Dakwah bi hal adalah suatu proses dakwah yang dilakukan 

dengan perbuatan, baik menggunakan metode demonstrasi maupun dakwah 

jangka panjang yang dilakukan dalam pembangunan. Contohnya ialah 

dakwah pembangunan. 

Seiring berkembangnya jaman, kebutuhan dan problematika manusia pun 

beragam. Keanekaragaman tersebut menyebabkan bervariannya metode 

dakwah. Maka metode harus terus di kembangkan mengikuti lajunya jaman, 

pesatnya ilmu pengetahuan dan canggihnya teknologi. Varian metode 

dakwah menurut Asmunim Syukir dapat berupa : 

a. Metode ceramah 

 Yaitu suatu metode dakwah yang banyak diawali oleh ciri karakteristk 

bicara oleh seorang da‟I pada suatu aktifitas dakwah. 

b. Metode Tanya jawab 

Yaitu penyampaian pesan dakwah dengan cara mendorong sasarannya 

untuk menyatakan sesuatu maslah yang dirasa belum di mengerti dengan 

da‟I yang bertugas sebagai penjawab atau pembahasnya. 

c. Diskusi (mujadalah) 
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 Yaitu metode dakwah yang dilakukan dengan cara berdiskusi yang 

baik, adu argument dan tidak tegang hingga menimbulkn atau 

permusuhan.
55

 

d. Percakapan anatar pribadi 

 Yaitu percakapan bebas antar da‟I dengan individu-individu sebagai 

sasaran dakwah, dengan tujuan menggunakan kesempatan yang baik 

didalam percakapan tersebut atau mengbrol untuk aktifitas dakwah. 

e. Metode demonstrasi (pertunjukan) 

 Berdakwah dengan cara memperlihatkan suatu contoh baik berupa 

benda, peristiwa , perbuatan dan sebagainya. 

f. Pendidikan dan pengajaran Agama 

 Sebagai metode dakwah, pada dasarnya pendidikan dan pengajaran 

agama membina fitrah anak yang dibawah sejak lahir. Fitrah tersebut perlu 

di bina secara Islam, agar anak tersebut memahami Islam secara kafah. 

g. Mengunjungi rumah 

 Metode ini disebut pula sebagai metodesilaturahim atau home visit  

h. Media  

 Media adalah perantara atau washilah.  Media dapat berupa elektronik 

dan non elektronik. Menurut hamzah yaqub yang dikutip oleh Moh. Ali 
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Aziz bahwa media dakwah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: lisan, 

tulisan, audio visual, dan akhlak.
56

 

 Demikian unsur- unsur dakwah yang sama pentingnya dan saling 

terkait. Hal demikian karna dakwah adalah suatu system yang apabila 

salah satu unsurnya ditinggalkan maka tidak lengkap wujudnya sebagai 

dakwah. 

a. Pengertian  Media Dakwah 

Media jika dilihat dari asal katanya (etimologi), berasal dari bahasa latin 

yaitu "median", yang artinya alat perantara. Sedangkan kata media merupakan 

jamak daripada kata median tersebut. Pengertian sematiknya media berarti segala 

sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat (perantara) untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
57

 

Sebagaimana yang dikutip oleh M. Nasor dalam “Jurnalistik I” 

penegertian media secara etimologi adalah berasal dari bahasa latin, yaitu median 

yang mempunyai arti alat perantara. Maksudnya sebagai suatu perantara atau alat 

penghubung, alat yang digunakan dapat berupa barang (materi), orang, tempat, 

kondisi, teetentu dn sebagainya.
58

 

Sedangkan Media Dakwah menurut Asmuni Syukir adalah "Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah 
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yang telah di tentukan. Media dakwah dapat berupa barang (material), orang, 

tempat, kondisi tertentu dan sebagainya.
59

 

Menurut Hamzah Yaqub,beliau berpendapat bahwa : "Media dakwah 

ialah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat.
60

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa media dakwah 

merupakan suatu unsur yang penting dalam sebuah proses dakwah. Media 

dakwah adalah sebagai suatu alat atau sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan Islam melalui media baik lisan, tulisan dan perbuatan yang 

digunakan untuk membantu pelaksanaan dakwah dalam mencapai tujuan dakwah 

yang telah ditentukan.  

Dalam hal ini, manaqiban sebagai media dakwah bagi majelis taklim 

Tarbiyatul Solohin merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam membina 

diri dan sebagai media dalam mengajarkan ajaran agama Islam untuk menambah 

keyakinan dan keimanan majelis taklim tersebut. 

Dalam ilmu komuniksi, media penyampaian pesan dakwah dapat juga 

diklasifikasi menjadi tiga macam yaitu : 

1. Media Terucap (The Spoken Word) yaitu alat yang bias mengeluarkan 

bunyi eperti radio, telepon, dan sejenisnya. 
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2. Media Tertulis (The Printed Wtiting) yaitu media berupa tulisan atau 

cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, pamphlet, lukisan, gambar, 

dan sejenisnya. 

3. Media Dengar Pandang (The Audio Visual ) yaitu media yang berisi 

gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar yaitu film, video, televisi, 

dan sebagainya.
61

 

b. Jenis – Jenis  Media Dakwah 

 Menurut Hamzah Ya‟qub media dakwah yang sebenarnya lebih erat 

dengan metode dakwah bia diakitkan dengan dari bentuk penyampaiannya 

dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu : 

a. Lisan, yang termasuk dalam bentuk ini adalah khutbah, pidato, 

ceramah, kuliah, diskusi, seminar, ramah tamah, dalam anjung 

sana, obrolan secara bebas setiap ada kesempatan yang 

kesemuanya itu disampaikan dengan suara. 

b. Tulisan, yakni dakwah yang  dilakukan dengan perantara 

tulisan, umpamanya buku- buku, majalah, surat, kabar, 

bulletin, risalah, pamphlet, pengumuman tertulis, spanduk, dan 

sebagainya. 

c. Lukisan, yaitu gambar- gambar hasil seni lukis, foto, film dan 

lainnya. 
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d. Audio visual, yaitu suatu cara penyampaian yang merangsang 

penglihatan dan pendengaran. 

e. Akhlak, yaitu suatu cara penyampaian yang langsung 

ditunjukkan dalam bentuk perbuatan seperti bersilatrahmi , 

menjenguk orang yang sakit, membagun masjid dan 

sebagainya.
62

 

Ada banyak jenis-jenis media dakwah yang dapat dipilih sebagai media 

efektif disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, antara lain: 

a. Lembaga- Lembaga Pendidikan Formal 

  Pendidikan formal artinya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum, 

siswa sejajr kemampuannya, pertemuan rutin dan lain sebagainya. Seperti 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan lain sebagainya. Pada kurikulum 

pendidikan formal dibidang pengajaran agama. Terutama di lembaga- lembaga 

pendidikan dibawah lingkungan Departemen Agama, Pendidikan Agama 

menjadi pokok pengajaran. 

b.   Lingkungan keluarga 

  Keluarga adalah kesatuan social yang terdiri dari yah, ibu, dan anak satu 

atau kesatuan social yang terdiri dari beberapa keluarga(family) yang masih ada 

hubungan darah. Keluarga memiliki kepala keluarga yang berkuasa atas 

segalanya didalam keluarga. 
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c. Organisasi-Organisasi Islam 

  Organisasi Islam adalah segala bentuk dan gerak organisasi yang 

berazaskanIslam, yang berorientasi pada tujuan ikhuwah Isalmiyah, dakwah 

Islamiyah dan sebagainya. 

d. Hari- Hari Besar Islam 

  Tradisi Umat Islam di Indonesia setiap peringatan hari besar, secara 

seksama mengadakan upacara- upacara. Upacara peringatan hari besar Islam 

dilaksanakan di berbagai tempat. 

e. Media Massa 

  Media massa merupakan alat yang tepat sekali di pergunakan dakwah 

Islmiyah, terutama untuk mrnjangkau semua lapisan mayarkat, baik melalui 

rubik agama maupun rubik acara yang lain. Media massa yang umum di 

Indonesia antara lain : Radio, Televisi, Surat Kabar, majalah, seni budaya, dan 

lain sebagainya. 

Dalam memilih dan menggunakan suatu media telah dijelasan 

sebelumnya bahwa tidak ada satu media pun yang dipandang cukup efektif. 

Kesemuanya haruslah disesuaikan dengan banyak faktor seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya pada prinsip-prinsip media dakwah. Efektifitas suatu 

media sangat ditentukan oleh ketelitian dan profesionalisme seorang da'i dalam  

memilih dan menggunakan suatu media. 

Efektifitas suatu media dakwah yang dapat diukur apabila penerima 

(Mad'u) dapat menginterprestasikan pesan yang diterima dengan benar 
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sebagaimana yang dimaksud dan dituju oleh pengirim (da'i). kenyataanya, sering 

dijumpai kegagalan dalam penerimaan sebuah pesan dakwah. Salah satu sumber 

kegagalan dalam penerimaan sebuah pesan dakwah adalah pemilohan media 

yang kurang tepat oleh seorang da'I sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak 

dapat dikomunikasikan dengn baik, maka penerimaan pesan dakwah kadang 

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang da'i. 

Jadi apa yang di makusd dengan media dakwah yang efektif adalah 

apabila media tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam menyampaikan 

sebuah pesan dakwah dengan baik, penerima pesan (Mad'u) dapat menangkap 

dan memahami maksud dan tujuan yang diinginkan oleh seorang da'I, sehingga 

pesan dakwah tersebut dapat diinterprestasikan dengan benar. 

Menurut A Hasjmy media dakwah dan sarana dakwah atau alat dakwah 

dan medan dakwah ada enam macam , yaitu : 

a. Mimbar (podium) dan khutbah (pidato/ ceramah) 

b. Qalam (pena) dan kitabah (tulisan) 

c. Masrah (pementasan) dan malhamah (drama) 

d. Seni suara dan seni bahasa 

e. Madrasah dan dayah (surau) 

f. Lingkungan kerja dan usaha
63

 

 Selain itu, ada yang mengklasifikasikan jenis media dakwah menjadi 

dua bagian, yaitu media tradisional (tanpa teknologi komunikasi ) dan 
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media modern (dengan teknologi komunikasi). Klasifikasi jenis media 

dakwah diatas tidak terlepas dari dua media penerimaan informasi yang 

dikemukakan oleh Al-Qur‟an dalam surat An-Nahl ayat 78, As-Sajdah  

ayat 9, yakni: media sensasi dan media persepsi. 

                               

             

 Artinya :Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati, agar kamu bersyukuri .(QS.An-Nahl : 78).64 

                              

        

 Artinya : Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.(QS.As-Sajdah :9)
65

 

  Media sensasi adalah alat pengindraan yang menghubungkan 

organism dengan lingkungannya. Media persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan 
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menyimpulkan ingormasi dan menafsirkan pesan.dalam ayat tersebut, 

sensasi atau panca indra diwakili oleh indra pendengaran (al-sam) dan 

indra penglihatan (al-abshar) karena keduanya lebih dominan dalam 

penerimaan inormasi. 

c. Fungsi Media Dakwah 

 Seperti yang dijelaskan secara ringkas bahwa, media dakwah berfungsi 

sebagai alat bantu atau perantara. Fungsinya ini tidak dapat diremehkan,  

karena dengan media dakwah itu pesan-pesan dakwah dapat tersampaikan 

pada akhirnya juga mendukung terealisasinya tujuan dakwah. Dari sudut 

system, maka media dakwah sejajar dengan masalah- masalah metode 

dakwah, objek dakwah dan sebagainya. Terlebih bila telah memasuki 

tahap, penentuan strategi dakwah yang efektif dan efisien. Dalam kajian 

ini penulis lebih menitik beratka media yang dimaksud adalah manaqiban 

yang digunakan sebagai media dakwah. Sebab esensi fungsinya media 

dakwah disini adalah menyampaikan pesan dari da‟I kepada objek. 

 Adapun fungsi media dakwah mennurut  M.Jakfar Futeh meliputi: 

a. Sebagai sarana berintegrasi dengan sesame manusa maupun sarana utuk 

mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. 

b. Sebagai alat penyampaian informasi. 

d. Kiat - Kiat Memilih Media 

Media merupakan salah satu unsur dakwah yang sangat penting dan besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan suatu penyampaian  pesan dakwah. Oleh 
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karena itu, seorang da'i harus benar- benar teliti dalam memilih suatu media jika 

ingin pesan dakwahnya diterima dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu di 

perhatikan dalam memilih suatu media dakwah, antara lain: 

1) Tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah 

atau tujuan dakwah. Sebab setiap media memeliki karakteristik 

(kelebohan, kelemahan, dan keseserasian) yang berbeda- beda. 

2) Media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak di capai. 

3) Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. 

4) Media yang dipilih sesuai dengan sifat materi dakwahnya. 

5) Pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara obyektif. Artinya 

pemilihan media bukan atas kesukaanda'i. 

6) Kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. 

7) Efektifitas dan efidien harus diperhatikan.
66

 

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa keteitian dan 

kecermatan seorang da'I dalam memilih suatu media sangat berpengaruh  

terhadap kesuksesan sebuah penyampaian pesan dakwah. Profesionalisme 

seorang da'i haruslah benar- benar diterapkan menetukan suatu media yang akan 

digunakan dalam berdakwah. Media dakwah yang dipilih haruslah disesuaikan 

dengan unsur-unsur dakwah yang lainya, sehingga dapat ditentukan sebuah 

media yang benar-benar efektif dalam kelangsungan suatu proses dakwah yang 

akan dilaksanakan. 
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Prinsip- prinsip penggunaan media dakwah digunakan sebagai pedoman  

umum dalam mempergunakan media dakwah adalah : 

1) Penggunaan media dakwah bukan dimaksudkan untuk mengganti 

pekerjaan da'i atau mengurangi peranan da'i. 

2) Tiada media satupun yang harus dipakai dengan meniadakan media yang 

lain. 

3) Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. 

4) Gunakan media sesuai dengan karakteristiknya. 

5) Setiap hendak menggunakan media harus benar-benar dipersiapkan atau 

diperkirakan apa yang dilakukan sebelum, selaa dan sesudahnya. 

6) Keserasian antara media, tujuan, materi dan objek dakwah harus 

mendapatkan perhatian yang serius.
67

 

Penggunaan media dakwah secara professional harus diterapkan oleh 

setiap da'i yang hendak melaksankan dakwahnya, sehingga peranan media tetap 

berada pada jalur semestinya sebagai suatu alat dalam penyampian pesan 

dakwah. 

3. Majelis Taklim 

 Majelis taklim berasal dari dua suku kata yaitu majelis dan taklim. 

Dalam bahasa arab kata majelis adalah bentuk isim makan (kata tempat) kata 

kerja yang artinya “tempat duduk”, tempat siding, dewan. Kata taklim berasal 
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dalam bahasa arab merupakan masdar dari kata kerja yang mempunyai arti 

pengajaran.
68

 

 Adapun arti taklim adalah pengajaran, jadi menurut arti dan pengertian 

di atas maka secara istilah Majelis Taklim adalah lembaga Pendidikan 

non formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri/aturan sendiri, yang 

diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan di ikuti oleh jama‟ah yang 

relatif banyak dan berujuan untuk membina dan mengembangkan 

hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah SWT, 

manusia dan sesamanya dan manusia dan lingkungannya, dalam rangka 

membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT. 

 Dari pengertian diatas tentunya Majelis ta‟lim mempunyai perbedaan 

dengan lembaga – lembaga lainnya, tertentu sebagai lembaga non formal 

memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai lembaga non formal maka kegiatannya dilaksanakan dilembaga- 

lembaga khusu masjid, mushola, atau rumah- rumah anggota bahkan 

sampai ke hotel- hotel. 

2. Tidak ada aturan kelembagaan yang ketat sehingga  bersifat suka rela. 

3. Tidak ada kurikulm, yang materinya adalah segala aspek ajaran agama. 

Bertujuan mengkaji, mendalami dan mengamalkan ajaran islam disamping 

berusaha menyebarluaskan. 
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4. Antara ustadz pemberi materi dengan jamaah sebagai penerima materi 

berkomunikasi secara langsung.
69

 

 Berarti majelis taklim merupakan lembaga pendidikan masyarakat 

yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarkat Islam itu sendiri 

yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Pertumbuhan 

majelis taklim dikalangan masyarakat menunjukan kebutuhan hasra 

masyarakat yng lebih luas yakni sebagai usaha sebagai memecahkan 

masalah- masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia. Meningkatkan 

tuntutan jamah dan peranan pendidikan yang bersifat non formal, 

menimbulkan pula kesadaran dari inisiatif dari para ulama besar anggota 

masyarkat untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengenbanhkan 

kualitas dan kemampuan, sehingga eksistensi dan pernanan seta fungsi 

majelis taklim benar berjalan denagn baik.
70
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BAB III 

PROFIL PEKON SUKOHARUM DAN MAJELIS TAKLIM TARBIYATUL 

SOLIHIN 

A. Gambaran umum Pekon Sukoharum  

1. Sejarah Desa 

Pekon Sukoharum mulai di rintis dibuka pada tahun 1958. Pada waktu 

itu ada pendatang dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. para pendatang dari Jawa membuat Rombongan Tebang/ Kepala 

Susukan khusus untuk Pekon Sukoharum di pimpin oleh Bapak Kyai 

Mahfud Qomari dan dibantu oleh beberapa rekanya yaitu Bapak Irsyad 

dan Kasan Ingas 

Seiring dengan di bukanya hutan dan mulai banyak pendatang yang 

lain, dan membuat gubuk gubuk untuk menetap dan bercocok tanam. 

Kehidupan Agraris mulai Nampak di susukan Sukoharum. Dan pada tahun 

1960 mulai banyak gelombang pendatang baik dari jawa maupun dari 

wilayah Provinsi Lampung sendiri. Karena keadaanya masih bukaan baru 

penduduknya datang silih berganti. Sehingga pada tahun 1974 dengan 

perjuangan kerja keras, Sukoharum akhirnya menjadi difinitif desa. Dan 

bapak kepala susukan Bapak Kyai Mahfud Qomari menjadi kepala desa 

Sukoharum pertama. 
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Dan pemerintahan Bapak Kyai Mahfud Qomari berakhir pada tahun 

1990 dan di lanjutkan oleh kepala desa ke-2 yaitu Bapak Kyai Khumaidi. 

Bapak Kyai Khumaidi memerintah dari tahun 1990 sampai 1998. Dan 

pemerintahan Khumaidi dilanjutkan oleh Bapak Sakum Hudi pada tahun 

1998 dan berakhir pada tahun 2006. Dan setelah Bapak Sakum Hudi 

pemerintahan dilanjutkan oleh Bapak Rokhim yaitu dari tahun 2006 

sampai 2012. Dan setelah Bapak Rokhim pemerintahan pekon Sukoharum 

selanjutnya di pimpin oleh Bapak Ridwan yang di lantik pada tahun 2012 

sampai sekarang. 

TABEL 1 

SEJARAH PERKEMBANGAN DESA 

 

Tahun Kejadian Baik Kejadian Buruk 

1958 - Adanya kedatangan sebagian masyarakat dari 

Pulau Jawa 

- Adanya seorang Kiyai bernama Mahfud 

Qomari pada waktu bersamaan kedatangan 

masyarakat dari Pulau Jawa 

Terjadinya masa paceklik, 

masyarakat kekurangan 

makanan 

1960 Gelombang kedatangan masyarakat yang lebih 

besar dari Pulau Jawa maupun dari Lampung 
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sendiri kesusukan Sukoharum 

1974 - Berkat perjuangan Kiyai Mahfud Qomari dan 

kawan-kawan, sehingga susukan Sukoharum 

bisa definitive menjadi Pekon Sukoharum 

- Pembuatan Balai Pekon dan Tempat 

Ibadah/Masjid dan Madrasah Ibtidaiyah 

 

1990 Pergantian Kepala Pekon dari Kiyai Mahfud 

Qomari ke Bapak Khumaidi 

 

1993 Pemugaran Balai Pekon Sukoharum  

1994 - Menggerakkan ternak kambing 

- Menggerakkan kegiatan UKM 

- Pembangunan Jalan Utama 

 

1998 Pergantian Kepala Pekon dari Bapak Khumaidi 

ke Bapak Sakum Hudi 

 

2000 Pembangunan jalan Onderlah di dusun II dan III  

2001 - Pengembangan Ternak Sapi 

- Rehap Masjid Induk di dusun I 

 

2006 Pergantian Kepala Pekon dari Bapak Sakum Hudi 

ke Bapak Rokhim 

 

2008 Pembangunan PUSTU di dusun I  
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2010 Rehap Balai Pekon  

2011 Pembangunan jalan di dusun I dan III  

2012 Pergantian Kepala Pekon dari Bapak Rokhim ke 

Bapak Hi. Ridwan 

 

2013 - Pembangunan Drainase di dusun I  

2013 - Pembangunan Paving Block di Balai Pekon di 

dusun I 

 

2014 - Pembangunan Drainase di dusun III 

- Pembangunan Tugu Prasasti 

 

2014 Pembangunan jalan underlag didusun I  

Sumber: Dokumen Pekon Sukoharum 

2.  Letak Geografis 

Pekon Sukoharum merupakan salah satu pekon dari Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan Luas 

wilayah 560 Ha, dengan topografi dataran. 

 Pekon Sukoharum terletak di dalam wilayah Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berbatasan dengan : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Tunggul Pawenang Kecamatan 

Adiluwih,  

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Poncokresno Kecamatan 

Negerikaton, 
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- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Sidomuyo Kecamatan Negerikaton, 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih, 

Luas wilayah Pekon Sukoharum adalah 560Ha dimana 17Ha berupa 

daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk 

persawahan, 186Ha perkebunan palawija,karet dan sawit, 57Ha untuk 

Perumahan masyarakat  Desa dan 2,0Ha tanah fasilitas umum. 

Iklim Pekon Sukoharum, sebagaimana Pekon-Pekon lain di wilayah 

Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di 

Pekon Sukoharum  Kecamatan Adiluwih. 

3. Keadaan Sosial 

Penduduk Pekon Sukoharum didominasi oleh penduduk asli yang 

bersuku Jawa. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh 

masyarakat sejak adanya Pekon Sukoharum. 

Pekon Sukoharum mempunyai jumlah penduduk 2008 jiwa, yang 

terdiri dari  laki-laki : 986 jiwa, perempuan : 1022 jiwa dan 595 KK, yang 

terbagi dalam 3(tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut : 

TABEL 2 

JUMLAH PENDUDUK 

Keterangan Dusun 1 Dusun 2 Dusun 3 

Jiwa 937 383 688 
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KK 279 109 207 

Sumber: Dokumen Pekon Sukoharum 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Sukoharum sebagai berikut : 

TABEl 3 

TINGKAT PENDIDIKAN 

Pra Sekolah SD SMP SMA Sarjana 

1324  352  192  102  32  

Sumber: Dokumen Pekon Sukoharum 

A. Mata pencaharian penduduk pekon sukoharum 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dan disertai dengan berbagai 

keterangan dari beberapa tokoh masyarakat dapat dijelaskan bahwa 

masyarakat pekon sukoharum adalah masyarakat heterogen dalam bidang 

mata pencaharian  seperti keterangan yang diutarkan oleh bapak Ridwan, 

sebagai berikut : “masyarakat disini mayoritas menjadi petani dan yang lebih 

banyak menjadi petani tetapi ada juga yang menjadi pedagang, 

peternak,UKM,PNS, dan buruh “. 

Sistem petanian yang ada di pekon Sukoharum adalah karet,sawit, 

sawah. Tanaman pokok dalam pertanian masyarakat tersebut adalah padi yang 

tentunya membutuhkan banyak pengairan. Sebagian masyarakat pekon 

Sukoharum lainnya memiliki mata pencaharian yang beragam, mulai dari 
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guru, pegawai, pedagang, usaha kecil, dan buruh kuli bangunan dan lainnya 

adalah pekerjaan serabutan. 

Karena Pekon Sukoharum merupakan Pekon pertanian maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai 

berikut : 

TABEL 4 

PEKERJAAN 

Petani Pedagang Peternak UKM PNS Buruh 

600 15 15 52 10 100 

Sumber: Dokumen Pekon Sukoharum 

Penggunaan Tanah di Pekon Sukoharum sebagian besar diperuntukkan 

untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit sedangkan 

sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas 

lainnya. 

B. Sosial keagamaan pekon Sukoharum  

Kondisi sarana dan prasarana umum Pekon Sukoharum secara garis 

besar adalah sebagai berikut : 

TABEL 6 

SARANA DAN PRASARANA DESA 

No Sarana/Prasarana Jumlah/Volume Keterangan 

1 Masjid 4 Unit  
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2 Mushala 8 Unit   

3 Gereja protestan 1 Unit  

4 Wihara  - Unit  

Sumber: Dokumen Pekon Sukoharum 

4. Keadaan Ekonomi 

Kondisi ekonomi masyarakat Pekon Sukoharum secara kasat mata 

terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori 

miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata 

pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian 

besar di sektor non formal seperti Petani, pedagang, buruh tani, dan di 

sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis. 

B. Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin 

1. Sejarah singkat majelis Taklim Tarbiyatul Solihin 

Majelis taklim Tarbiyatul Solihin pada tahun 1990 di Desa Pekon 

Sukoharum RT09 kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Berdirinya 

majelis ini dipelopori oleh  Alm.Abdul Ghani  

Pada saat  berdirinya majelis taklim tarbiyatul solihin ini kegiatan 

pengajian hanya dilakukan 7 anggota  saja dari rumah satu ke rumah yang 

lainnya. Dan pada saat alm. Abdul Ghani sudah meninggal kegiatan 

manakiban tidak aktif lagi karena tidak ada yang mengarahkan. 
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Kemudian bapak Imam Khoiri mengaktifkan kembali pada tahun 1996 

hingga sekarang, sehingga majelis tarbiyatul Solihin tersebut hingga saat 

ini masih sangat aktif   bahkan berangggota kan  40 barulah banyak 

pengikutnya dan kegiatan semakin rutin dilakukan pada waktu ba‟da isya 

dari rumah kerumah kegiatan dilkukan pada sebulan sekali pada sebelas 

hijriyah.
71

  

Nama Majelis taklim Tarbiyatul Solihin ini bermula pada saat Alm. 

Abdul Ghani masih aktif dengan bapak Imam Khoiri dan Sesepuh lainnya 

bermusyawarahlah memberi nama majelis taklim tersebut dengan alasan 

pendidikan untuk orang orang shaleh. 

Anggota majelis taklim memaknai dengan sebuah wadah atau tempat 

uantuk belajar memahami ajaran Islam untuk mengantarkan kepada 

keimanan. Karena belajar tidak selamanya melalui jalur formal, tetapi 

juga bisa dilakukan melalui berguru kepada seseorang yang pemahaman 

agama dan akhlak yang baik.
72

  

Adapun tujuan utama didirakannya majelis Taklim Tarbiyatul Solihin 

ini adalah: untuk mempersatukan umat dan menumbuhkan keimanan 

kepada Allah SWT, sehingga dapat melaksanakan ibadah sebagaimana 

mestinya sebagai orang Islam. 
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Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga dan petani yang 

mempunyai tingkat pendidikan hanya sekolah dasar (SD) dan sekolah 

menengah pertama (SMP), akan tetapi mempunyai semangat yang baik 

dalam mengikuti kegiatan majelis taklim ini. 

Ketua majelis taklim Tarbiyatul Solihin ini adalah Bapak Imam Khoiri 

yang telah menjabat sekitar 22 tahun dan memang beliau sangat aktif 

dalam kegiatan baik sosial maupun keagamaan majlis taklim Tarbiyatul 

Solihin ini. 

2. Kondisi Pendidikan dan  Pengetahuan Agama Anggota Majelis 

Tarbiyatul Solihin 

 Berangkat dari landasan filosofis bahwasannya sebaik-baiknya 

manusia adalah yang memberikan banyak manfaat terhadap manusia 

lainnya, maka Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin pun didirikan dalam 

rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia 

khususnya kaum muslimin.  

 Sebagai lembaga keagamaan, tentu saja majelis taklim ini lebih 

memprioritaskan pengembangan aspek-aspek pengetahuan agama di 

bandingkan aspek lainnya. Semenjak berdiri (1990) hingga sekarang 

Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin telah banyak memberi warna pada 

kehidupan Sosial masyarakat Pekon Sukoharum RT 09 khususnya 

anggotanya sendiri. 
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 Dengan segi penegetahuan agama, setidaknya majelis taklim ini telah 

banyak memberikan sumbangsih yang tak terhitung kepada setiap anggota. 

Pengajian mingguan dan pengajian bulanan yang rutin dilaksanakan  pun 

dirasakan mampu untuk menggugah perasaan masyarakat terlebih bagi 

anggota untuk lebih giat menggali pengetahun agama. 

 Namun hal ini tidak lebih dihitung secara kuantitatif, karena sifatnya 

yang memang hanya bias dinilai secara kualitatif. Secara tidak langsung, 

kemajuan dalam bidang penegetahuan agama yang dirasakan oleh anggota 

Majelis Taklim Tarbiyatul Solohin ini berhimbas pada kesejahteraan hidup 

para anggotanya. 

 Hal lain yang lebih penting untuk menggambarkan kesejahteraasn 

hidup, yaitu merasakan hidup lebih nyaman, sejuk dan lebih bersemangat 

dalam beraktifitas sehari- hari seperti berdagang, bekerja, mengajar dan 

bertani dll. 

 Dilingkungan sekitar, majelis taklim Tarbiyatul Solihin ini pada 

dasarnya tidak terlihat perubahan yang cukup berarti dengan kehadiran 

majelis taklim ini. Kendati demikian, bukan berarti kehadiran majelis 

taklim tidak berpengaruh pada pola hidup dan perilaku masyarakat sekitar, 

tetapi pengaruhnya  terlihat pada anggota majelis taklim tersebut, yang 

sekarang pengetahuan agama nya lebih jika dibandingkan yang sebelum 

mengikuti manaqib di majelis taklim Tarbiyatul Solihin. 
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3. Aktifitas dakwah majelis Taklim Tarbiyatul Solihin 

Kegiatan Dakwah Islam di Pekon Sukoharum kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu diadakan pada kelompok- kelompok pengajian dan 

kelompok yasinan, ibu-ibu, TPA, kelompok yasinan bapak- bapak dan pada 

keagmaan lainnya. 

Inti dari amalan wajib Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin. Secara garis 

besar amalan wajib tepatnya terbagi dua bagian yaitu amalan mingguan dan 

amalan bulanan.
73

 

1. Amalan Mingguan 

Amalan mingguan adalah amalan wajib yang biasa diamalkan oleh 

para majelis tklim Tarbiyatul Solihin setiap satu minggu sekali. 

Meskipun demikian amalan ini boleh diamalkan setiap hari ba‟da 

shalat isya. Amalannya berupa yasinan dari rumah ke rumah. 

2. Amalan bulanan  

Amalan bulanan adalah amalan yang wajib yang biasa diamalkan 

oleh para majelis taklim Tarbiyatul Solihin setiap satu bulan sekali.  

Amalan berupa pengajian manaqiban yaitu ritual pembacaan 

manaqib Sayyid Syeikh Abdul Qadir Jelani yang merupakan objek 

utama dalam peneltian ini. 

Selain dari kedua analam tersebut para majelis taklim Tarbiyatul 

Solihin juga dianjurkan untuk banyak- banyak mengamalkan shalat fardhu 
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dan shalat ba‟da dan qobla.Meskipun majelis taklim Tarbiyatul Solihin oleh 

sebagaian masyarakat Pekon Sukoharum sejak tahun 1993, dan sebelumnya 

pernah tidak aktif dan pelaksanaan  manaqiban secara diam-diam.dan secara 

resmi dan terbuka pada tahun 1996 Hal ini disebabkan oleh dua factor, antara 

lain : 

4. Kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjadi pelopor pada 

masa itu. 

5. Tidak adanya pembinaan secara langsung oleh perwakilan atau utusan dari 

yayasan pusat. 

Terlebih dahulu perlu penulis jelaskan bahwa meskipun ritual 

manaqiban  dalam penelitian ini merupakan amalan wajib yang dikhusukan 

bagi para majelis taklim Tarbiyatul Solihin, namun sifat dari upacara 

manaqiban tersebut adalah terbuka bagi kalangan umum. Artinya siapapun 

boleh menghadiri dan mengikuti jalannya upacara manaqiban.
74

  

Sebelum upacara manaqiban di mulai, terlebih dahulu diberikan 

penjelasan oleh sesepuh, ketua kelompok kerja manaqiban atau oleh orang 

yang ditunjuk untuk memimpin jalannya upacara agar peserta yang hadir 

berdisiplin, khusyu dan tawadu dengan senantiasa hati selalu ingat kepada 

Allah dalam mengikuti upacara manaqiban sampai selesai. 
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Proses pelaksanaan upacara manaqiban tersebut terdiri dari beberapa 

susunan mata acara manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelani R.A.(Manaqiban) 

antara lain: 

1. Pembukaan 

Sebagaimana halnya seperti upacara perringatan atau pengajian 

pada umumnya, upacara manaqiban pun diawali dengan 

pembukaan dengan pembukaan dengan bersama-sama membaca 

basmallah dan ummul kitab (surat al fatihah) oleh semua yang 

hadir dalam acara tersebut. 

2. Pembacaan Ayat suci Al-Qur‟an  

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan beberapa ayat suci 

Al-Qur‟an oleh qari‟ maupun qari‟ah yang ditugaskan dalam acara 

tersebut. Ayat suci Al-Qur‟an yang dibacakan biasanya dikaitkan 

atau disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang sedang kekinian 

(up date).
75

 

3. Pembacaan Tawasul  

Tawasul secara harfiah berarti sesuatu yang dapat mendekatkan 

dengan lainnya.
76

 Dan dalam kitab uqudul jumaan tawasul artinya 

berperantara, dalam hal ini maksudnya untuk di anjurkan untuk 
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bertawasul kepada Nabi Muhammad S.A.W, para sahabat Nabi.
77

 

Tradisi tawasul dalam dunia tasawuf berlandaskan pada Al-Qur‟an 

surat Al-Maidah ,ayat 35 dan surat At-Taubah ayat 119, yang 

berbunyi:  

                                          

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan”.(Al-Maidah:35)
78

 

 

                  

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.(At-

Taubah:119)
79

 

 

 Tawasul atau wasilah bagi para peramal pengamal thariqat 

merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
80

 

Upaya mewujudkan keimanan dan amal shaleh secara pribadi dan 

sosial sekaligus. Shaleh secara sosial yang dimaksud, adalah 
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mereka mampu mensihati sesame kaum musimin dan mayarakat 

secara umum.
81

  

4. Pembacaan manaqabah (Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelani) 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa manaqib adalah 

kisah tentang kesalehan serta keutamaan ilmu dan amal seseorang, 

budi pekertinya yang bauk serta karomahnya. Adapun manaqib 

yang dibacakan adalah manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelani,ra. 

Dalam pelaksanaannya tidaklah semua manaqabah dalam kitab 

manaqib tersebut dibacakan, melainkan hanya beberapa 

manaqabah saja.
82

 

5. Dakwah Islam Mubaligh 

Dakwah Islam oleh mubaligh berujuan uuntuk memberikan 

pengajaran dan bimbingan terhadap para majelis taklim Tarbiyatul 

Solihin dalam uapaya meningkatkan penegtahuan wawasan agama 

guna menjaga diri dari kecenderungan perbuatan buruk.  

6. Penutup 

Pada akhir acara ini ditutup bersama-sama dengan membaca 

shalawat bani hasyim yang berbunyi :  

لًِما َعلَي اَلِِه َو َسلَِم تَس   اَلَّهثَم َصِل َعلَي  الَنَبِِي اَلَهَِشِمي ُمَحَمِد وَّ
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Demikianlah praktek atau pelaksanaan upacara manaqiban 

yang rutin dilaksanakan oleh majelis taklim tarbiyatul solihin di 

pekon sukoharum kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu 

sebagai media,materi dan metode dakwah dalam melestarikan 

ajaran agama Islam. 

Menurut Bp. Imam Khoiri mengatakan bahwa” , manaqib 

adalah kitab sejarah atau autobiographi yang bersifat hagiografis 

(menyanjung) karena manaqib dibaca bertujuan dijadikan teladan 

bagi pembacanya disamping juga tujuan tabarruk (mengharap 

berkah) dan tawassul (membuat perantara pembaca dengan 

Allah).
83

 

Menurut Ibu Khotim  mengatakan bahwa “Manaqiban 

merupakan salah satu media bagi para majelis taklim Tarbiyatul 

solihin untuk membina dan meningkatkan mutu keimanan dengan 

melatih diri mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Karena menurut nya keimanan pada zaman sekarang ini 

mudah terombang – ambing oleh kerasnya kehidupan. 

 Mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah SWT karena 

lemahnya keimanan dan ketakwaan mereka. Padahal, orang- orang 

yang iman dan ketakwaan dijaga oleh Allah SWT adalah orang- 

orang yang komitmen untuk senantiasa dalam naungan ibadah. 
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Disanalah hubungan antara Allah dan hambanya menjadi timbal 

balik.
84

  

Menurut Bp. Ridwan manaqiban yang dilaksanakan bertujuan 

untuk membina anggota majelis taklim Tarbiyatul Solihin  

memperoleh barokah dari kisah –kisah Syeikh Abdul  Qadir 

Jaelani. Dan disaat  mengikuti manaqiban karena bisa merasakan 

ketenangan jiwa , berupaya mencontoh suri tauladan yang baik 

dalam kisah- kisah Syeikh Abdul Qadir Jaelani dan untuk bersama-

sama belajar berdzikir
 85

 

Dari keterangan tersebut jelas bahwa manaqiban merupakan 

media yang mempunyai peranan cukup besar di majelis taklim 

Tarbiytul Solihin. Pelaksanan manaqiban secara intren merupakan 

bentuk pembinaan, sadangkan secara ekstren sebagai sebuah 

bentuk syiar dakwah. 

Menurut Ibu Khusnul Khotimah mengikuti manaqiban  

menambah ketenangan hati pada diri.
86

 

Menurut Ibu  Nur Lailatul isrofiyah, mengikuti manaqiban 

menjadi diri yang lebih Istiqomah dalam menjalankan amalan 

Naudhatul Ulama.
87
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Keberagaman pengalaman ruhaniah yang dialami dan dirasakan 

oleh para Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin menunjukan bahwa 

manaqiban terbukti mampu menjadi sebuah materi, media dan 

metode yang efektif dalam mencari maksud dan tujuan yang ingin 

di capai dari pelaksanaan manaqiban. 

Mengikuti pengajian manaqiban tersebut penuh dengan 

khidmat dan khusu‟ sehingga pesan yang disampaikan lebih 

mudah di terima oleh para jamaa‟ah. 
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BAB IV 

MANAQIBAN DALAM PRESPEKTIF DAKWAH 

 

A. Proses pelaksanaan manaqiban dalam majelis taklim tarbiyatul solihin 

Pada bab III hal 66 memang sudah di jekaskan memamg sudah di jelaskan 

bagaimana proses pelaksanaan mata acara manaqib Syeikh Abdul Qadir 

Jaelani dan pada bab IV ini saya menguraikannya secara rinci. 

Manaqiban adalah suatu media dakwah dalam bentuk upacara ritual yang 

didalamnya terdapat kegiatan dakwah  secara kolektif terdiri dari beberapa 

mata acara tertentu yang tersusun secara komprehensip dan sebagai acara 

pkoknya adalah pembacaan syekh Abdul Qadir Jaelani, ra. Merupakan 

kegiatan wajib pada majelis tklim tarbiyatul Solihin.  

Manaqiban yang  dilaksanakan oleh para majelis taklim tarbiyatul solihin, 

berbeda dengan manaqiban- manaqiban yang sering kita jumpai pada 

umumnya. Perbedaan terletak bukan pada isi historis manaqib melainkan pada 

cara dan proses pelaksanaan acara manaqiban tersebut telah diterjemahkan 

kedalam bahasa Indonesia sehingga benar-benar lebih mudah untuk dipahami 

dan dimengerti oleh para majelis taklim tarbiyatul solihin. 

Adapun susunan acara pada pelaksanaan manaqiban tersebut, antara lain: 

1. Pembukaan dengan bersama-sama membaca basmallah dan ummul 

kitab (surat al fatihah) oleh semua yang hadir dalam acara tersebut. 
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2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur‟an oleh qari‟ maupun qari‟ah yang 

ditugaskan dalam acara tersebut. Ayat suci al-Qur‟an yang dibacakan 

biasanya dikaitkan atau disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang 

sedang hangat atau terbaru (up to date). 

3. Pembacaan  Tawasul yaitu pembacaan wasilah terhadap guru-guru. 

Tawasul secara harfiah berarti sesuatu yang dapat mendektkan dengan 

lainnya. 

4. Pembacaan Manaqabah (manaqib Syeikh Abdul Qodir Jaelani). 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa manaqib adalah 

kisah tentang kesalehan serta keutamaan ilmu dan amal seseorang, 

budi pekertinya yang baik serta karomahnya. Adapun manaqib yang 

dibacakan adalah manaqib Syeikh Abdul Qadir Jaelani, ra. Dalam 

pelaksanaanyatidaklah semua manaqabah dalam kitab manaqib 

tersebut dibacakan, melainkan hanya bebrapa manaqabh saja. 

5. Dakwah Islam Mubaligh Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin. Dakwah 

Islam oleh Mubaligh bertujuan untuk memberikan pengajaran dan 

pembinaan mad‟u dalam upaya meningkatkan penegetahuan wawasan 

agama guna menjaga diridan kecenderungan perbutan buruk yang 

diakibatkan  adanya pergeseran tatanan nilaai masyarakat. 

6. Penutup 

Pada akhir acara ditutup  bersama-sama dengan membaca Shalawat 

Bani Hasyim  yang berbunyi:  
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ٍد وَّ َعَل  لِىًماالهٌمَّ َصِل َعَل الَّنَبِِي الهَِشِمي ُمَحمَّ اَلِِه َو َسل ُم تَس   

 Sebagaimana uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manaqiban 

adalah suatu bentuk kegiatan upacara hidmat amaliah dan ilmiah dan 

telah menjadi tradisi yang melembaga dan membudaya berkembang 

ditengah sebagian besar masyarakat Islam. Terutama sekali bagi majelis 

taklim Tarbiyatul Solihin. Upacara khidmad tersebut sebagai salah satu 

bagian pengamalan bagi majelis taklim tersebut. Kegiatan tersebut 

sudah berjalan dan berkembang luas dalam dikalangan masyarakat 

Pekon Sukoharum. 

B. Manaqiban dalam prespektif dakwah 

Manaqiban dalam prespektif dakwah pada kajian unsur-unsur dakwah 

dan pelaksanaanya sebagai berikut : 

a. Materi dakwah. 

 Manaqiban sebagai materi dakwah pesan yang disampaikan 

dari da‟I kepada mad‟u, yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-

Hadist, karena keduanya adalah pedoman hidup umat islam. 

Bahkan, pesan dakwah yang menyimpang dari keduanya adalah 

dilarang oleh syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat 

Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 1-5 dan dalam surat an-Nur ayat 

54 : 
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Artinya: “Alif laam miin. Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,(yaitu) mereka yang beriman kepada 

yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang 

Kami anugerahkan kepada mereka.dan mereka yang beriman kepada kitab 

(Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) 

akhirat.mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan 

merekalah orang-orang yang beruntung” (Al- Baqarah :1-5).
88 

                            

                          

Artinya:“Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika 

kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa 

yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah 

semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat 

kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain 

kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan 

terang"(An-Nur :54).
89
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Dari kedua ayat di atas maka pesan dakwah dapt diartkan sebagai 

pernyataan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah yang disampaikan 

unruk mengajak seluruh majelis taklim Tarbiyatul Solihin agar mengikuti 

ajaran Islam dan mampu merealisasikan dalam kehidupan dengan tujuan 

kebahagiaan duni dan akhirat. 

Pesan dakwah terdiri dari : 

a. Masalah aqidah, yaitu pesan dakwah yang mencakup pada 

masalah-masalah yamg berhubungan erat dengan keimanan atau 

rukun iman. 

b. Masalah syari‟ah, yaitu pesan dakwah yang berhubungan dengan 

amal lahir (nyata) dalam rangka mentaati semua peraturan atau 

hukum Allah swt. Untuk mengatur hubunggan atar manusia 

dengan tuhannya (Habluminallah) dan pergaulan hidup antara 

sesame mannusia (Habluminannas) 

c. Masalah akhlak, yaitu pesan dakwah yang berupa budi pekerti 

seseorang yang menjadi penyempurnaan keimanan dan keislaman. 

d. Masalah tasawuf, yaitu pesan dakwah yang berkaitan dengan 

masalah hati. 

Di Bab II sudah di jelaskan mengenai manaqib Syeikh Abdul Qadir 

Jaelani menerangkan riwayat atau kisah orang-orang shaleh untuk di 

jadikan suri tauladan dalam menghadapi perjuangan hidup yang fana 

ini. Menurut penulis manaqib banyak hikmah dan karomahnya karena 
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manaqib merupakan tuntunan wasiat untuk meneladani suri tauladan 

untuk para pengikutnya. 

b. Metode dakwah  

Didalam proses pelaksanaan dakwah, hubungan antara da‟I dengan 

obyek dakwahnya direalisasikan dalam jenis metode. Diketahui bahwa 

metode merupakan cara yang sistematis yang digunakan untuk 

mencapai apa yang diharapkan, maka mausia dalam segala lapangan 

usahanya senantiasa mencari efisiensi kerja dengan menetapkan metode 

yang tepat, dan sudah selayaknya apabila didalam system dakwah 

terdapat berbagai macam metode. 

Metode dakwah merupakan jalan atau cara yang diapakai juru dakwah 

untuk menyampaikan materi dakwah (pesan dakwah).Ayat metode 

dakwah pada umumnya merujuk kepada sirat An-Nahl ayat 125 : 

                              

                       

Artinya :“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
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tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”.(An-Nahl :125).
90

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis terhadap para da‟I 

selaku pembina umat serta wawancara dengan anggot majelis taklim 

Tarbiyatul Solihin telah menetapkan metode dalam menyampaikan 

materi dakwahnya. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa metode yang 

dipergunakan oleh para da‟I dalam membina anggota majelis taklim 

Tarbiyatul Solihin adalah metode bil lisan. 

Hasil observasi penulis menyatakan bahwa materi ceramah yang 

disampaikan oleh da‟I pada majelis taklim Tarbiyatul Solihin direspon 

dengan aktif mengahdirinya dan mendengarkan ceramah tersebut.  

c. Media dakwah 

 Manaqiban sebagai media dakwah dapat dilihat dari garis 

besar funsgsi manaqiban sekaligus merupakan tujuan utama yang 

ingin dicapai dari upacara manaqiban tersebut : 

1. Fungsi intren 

Pertama, sebagai media bagi para majelis taklim Tarbiyatul 

Solihin dalam mencari mengharapkan rakhmat Allah.  
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Kedua sebagai media dalam mengembangkan dan 

melestarikan pengamalan  majelis taklim  Tarbiyatul 

Solihin sebagai salah satu jalan memperoleh ridho Allah, 

kasih sayang Allah dan mengenal lebih dekat kepada Allah. 

Ketiga, sebagai media dalam mewujudkan Insan hamba 

Allah yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh serta 

berakhlaq qarimah sufiah. 

Keempat, sebagai media dalam mencontoh, mengikuti jejak 

langkah orang yang taqarub kepada Allah, diantaranya para 

waliyullah Firman Allah : 

                          

                             

       

Artinya : Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya 

di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka 

Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S 

Luqman :15).
91 
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Kelima, sebagai media dalam mewujudkan kecintaan 

(mahabbah) dan menghormati keturunan Rasulullah SAW. 

2. Fungsi Ekstren 

Secara ekstren fungsi manaqiban adalah sebagai media dalam 

mensyiarkan pundi pundi ajaran maanqiban dengan tujuan majelis 

taklim Tarbiyatul Solihin lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga 

mampu diterima dengan baik dan berkembang keseluruh lapisan 

masyarakat. 

Dari beberapa analisis tersebut maka penulis menyimpulkan 

bahwa proses manaqiban merupakan serangkaian kegiatan 

dakwah yang kolektif yang disusun secara teratur dan tertib 

sebagai mata acara pokok manaqiban. Mata acara tersebut bersifat 

komprehansip, artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 

sebab merupakan sebuah paket acara yang harus dilaksanakan 

dalam setiap acara  manaqiban secara utuh oleh majelis taklim 

Tarbiyatul Solihin. 

 Dengan serangkaian mata acara yang tersusun secara 

komprehansip maka, manaqiban benar-benar mampu menjadi 

medi dakwah yang efektif dikalangan majelis Tarbiyatul 

Solihin.  
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Dari semua hal- hal yang diatas bisa di garis besarkan bahwa 

nilai dakwah yang terkandung dalam manaqiban ini yaitu : 

1. Untuk mencintai dan menghormati dzurriyah Nabi 

Muhammad SAW 

2. Untuk mencintai para shalihin, auliya dan lainnya 

3. Untuk meneladani perilaku kesufiannya. 

Adapun menurut tuntunan kaum salaf dalam aqidah 

ahlusunnah wal jamaah, membaca Manaqib para wali, 

itu baik (mustahab), karena dapat mendatangkan 

kecintaan terhadap wali dan bertawassul kepada para 

wali Allah.  

Bahkan di majelis taklim Tarbiyatul Solihin 

Manaqiban di jadikan sarana untuk memperkuat tali 

silaturahmi dan memperkokoh ukhuwwah Islamiyyah, 

karena masyarakat yang hadir bisa berkumpul dan saling 

bersosialisasi untuk saling menjaga tali silaturahmi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menulis skripsi 

dengan judul skripsi “manaqiban dalam prespektif dakwah (Studi Kasus di majelis 

taklim Tarbiyatul Solihin pekon Sukoharum kecamatan adiluwih )  penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : Dalam pengertian yang lebih khusus pada 

penelitian ini, manaqiban adalah lembaga dakwah dan mensyiarkan ajaran dan suri 

tauladan dari Syeikh Abdul Qadir Jaelani. Meskipun manaqiban merupakan amalan 

wajib bagi para majelis Taklim Tarbiyatul Solihin namun amalan tersebut benar benar 

dapat digunakan sebagai media , metode dan  materi dakwah yang efektif di majelis 

tersebut. Manaqiban di majelis taklim Tarbiyatul Solihin dalam prespektif dakwah 

adalah sebagai materi dakwah karena banyak hikmah dan karomahnya karena 

manaqib merupakan tuntunan wasiat untuk meneladani suri tauladan untuk para 

pengikutnya, sebagai metode dakwah metode yang dipergunakan oleh da‟I dalam 

membina anggota majelis taklim Tarbiyatul Solihin adalah metode bil lisan dan 

sebagai media dakwah  sebagai sarana atau perantara penyapaian pesan dakwah 

melalui manaqib yaitu secara intern merupakan bentuk pembinaan  dan upaya dalam 

mengembangkan dan melestarikan amalan –amalan suri tauladan Syekh Abdul Qadir 

Jaelani, sedangkan secara ekstren manaqiban merupakan suatu bentuk media 

menyebarluaskan amalan Naudhatul Ulama. 
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B.  Saran  

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penulis mencoba memberikan 

saran- saran sebagai sebuah masukan yang di tujukan kepada pengurus 

Majelis Taklim Tarbiyatul Solihin, mudah mudahan dapat diterima dengan 

baik. 

Pelaksanaan manaqiban baiknya  di tingkatkan lagi pelaksanaanya dan 

di tambah lagi jam penyampaian dakwahnya agar anggota majelis Taklim 

Tarbiyatul Solihin lebih menikmati ceramah dari seorang da‟i. 

Kepada para pengurus supaya dapat mengadakan pelatihan- pelatihan 

kepada generasi guna menjaga keletarian manaqiban serta meningkatkan 

SDM di bidang tersebut. 
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