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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya zaman semakin canggihnya teknologi, disaat itulah 

memudarnya arti solidaritas sejati dan kebahagiaan yang sebenarnya. 100 tahun 

yang lalu bumi ini tersa asri, hehijauan tumbuh begitu subur serta udara terasa sejuk. 

Orang-orang masih peka akan lingkungan sekitarnya dan hubungan sosial yang 

begitu harmonis antara sesama manusia. Dengan sejalanya kemajuan dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semua memiliki nilai positif 

maupun negatif bagi setiap orang yang mengamalkanya. 

Tanpa dilandasi iman dan ketakwaan maka janganlah mengharapkan 

kebahagiaan jika kelak hidup kita akan masuk kedalam jurang kenistaan, zaman 

modernisasi saat ini lebih disibukan dengan berbagai aktivitas yang lebih cinta 

keduniaan seperti halnya gadget yang saat ini di senangi oleh kaum remaja bahkan 

anak di bawah umur sekalipun. Dengan tidak lelah memandang waktu, seolah-olah 

gadget suatu kebutuhan yang mendasar bagi sebagian orang. Ada sebuah tulisan 

yang mengatakan: “Saya takut pada hari dimana teknologi akan melampaui 

interaksi manusia kita. Dunia akan memiliki generasi idiot”. 

Ada yang beranggapan bahwa tanpa memainkan gedget satu haripun merasa 

hampa. Ini di karenakan kehampaan dalam berpikir dan bertindak, aspek 

modernitas menjadi penyebab manusia jauh dengan tuhan-Nya. Bagi masyarakat 

perkotaan akan faham mementingkan diri sendiri yang menimbulkan 

individualisme, ini hal yang mendasar pada kehampaan ruhani di masyarakat 
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perkotaan. Kegelisahan jiwa yang semakin menghantui manusia zaman modern 

dengan mudahnya merasuk pada jiwa setiap manusia, sebagian masyarakat 

perkotaan dengan kehidupan modern yang menganut cinta dunia (wahn), hedonistik 

dan materialistik.  Al-Hasan al-Basri pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul 

Azis, yang isinya: “ketahuilah, sesungguhnya dunia itu tempat berkunjung, bukan 

tempat tinggal. Diturunkanya Adam ke dunia merupakan hukuman. Karena itu 

berhati-hatilah terhadap dunia, wahai amirul mukminin. Kumpulkanlah bekal di 

dunia dengan cara meninggalkan dunia. Jika engkau menginginkan kekayaan dunia, 

lakukanlah dengan menjauhi dunia.1 

Menurut Sayyid Hossein Nasr, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Syukur 

bahwa dampak dari masyarakat modern yang mendewakan ilmu pengetauan dan 

teknologi, berada dalam wilayah eksistensi, masyarakat yang demikian adalah 

masyarakat Barat yang kehilangan visi keilahian yang menimbulkan kehampaan 

seperitual yang berakibat banyaknya dijumpai orang strees dan gelisah akibat tidak 

mempunyai pegangan hidup.2 

Dalam salah satu hadits rosul diceritakan bahwa. Pada suatu hari seketika 

sedang berkumpul dengan para sahabat. Rosululloh pernah memberikan peringatan. 

“Beliau bersabda”, pada suatu saat nanti akan datang ditengah-tengah kamu wahai 

umat Islam dimana orang-orang lain sekeliling kamu seperti bersatunya orang-

orang menggerumi makanan diatas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti 

dimana kondisimu dikeupung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang 

                                                           
1 Ummu Ihsan Choiriyah, Terapi Penyakit Wahn (Cinta Dunia) (Bekasi: Rumah Ilmu, 

2013), 35. 
2 Suhendi, Psikoterapi Sufistik Dalam Pandangan Khairunnas Rajab (Bandung: UIN SGD 

Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Tasawuf Psikoterapi, 2017), 1. 
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timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-nginjak, yang utara pun akan 

menjelajah kondisimu seperti makanan diatas meja hidangan.  

Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya? Apakah 

jumlah kami pada waktu itu sedikit Ya Rosul. Kami sampai dikeupung sedemikian 

rupa, beliau menjawab. Sama sekali tidak, kamu tidak sama sekali sedikit pada saat 

itu bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas, tetapi keadaanmu 

saat itu kamu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi tidak punya daya dan 

kekuatan, banyak tetapi dimainkan gelombang lautan dihempaskan ketepian pantai 

tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. 

Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri 

dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat 

dan munkar seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai Islam kita ini dan 

celakanya akan dicabut kehebatanmu dimata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat 

seperti itu orang lain memandangmu umat Islam yang tidak ada apa-apanya, 

alangkah menyedihkan dan memalukannya umat yang mayoritas ini dipermainkan 

oleh yang minoritas, umat yang jumlahnya terbesar bahkan catatan sampai 90% 

penduduk umat Islam di Indonesia dipermainkan oleh kelompok-kelompok kecil 

ini yaitu yahudi.  

Pada saat itu dihatimu dicampakanlah penyakit wahn. Salah seorang sahabat 

bertanya kepada rosul, apakah penyakit wahn itu ya rosul? Beliau menjawab, 

penyakit wahn itu tidak lain terlalu cinta akan dunia dan terlalu takut kepada 

kematian, materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan 

krisis akhlak pada zaman modern saat ini, hal ini merupakan analisa sosial bahwa 
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pada suatu saat nanti akan terjadi ditengah-tengah umat dimana kita dihantam dan 

diserbu dari segala macam penjuru yang ada didunia. Akidah didangkalkan dan 

kebudayaan di rusak, minum dan makanan diracuni, pakaian ditelanjangi sampai 

kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial suatu saat akan 

datang kepada kita, inilah analisa dan peringatan dari rosululloh saw. 

Pandangan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, ada tiga tujuan, mengapa tasawuf 

(sufisme) perlu dikenalkan kepada masyarakat modern saat ini, yaitu: 

Pertama, menyelamatkan manusia dari hilangnya nilai-nilai spiritual. Kedua, 

karena tasawuf memperkenalkan literatur (kebatinan) Islam. Ketiga, jantung ajaran 

Islam tersimpan dari lahirnya nilai-nilai tasawuf (sufisme). Husein Nasr 

menegaskan bahwa “tarekat” atau “jalan ruhani” adalah dimensi kedalaman dan 

kerahasian dalam Islam.3 

Jl. Kelurahan Cipadung nomor 1 Rt. 03 Rw. 08 Kec. Cibiru Kota Bandung 

terdapat satu pesantren, nama pesantren tersebut adalah PPMU (Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal). Dari nama pesantrenya sudah dapat dipastikan bahwa 

pesantren tersebut adalah pesantren bagi para mahasiswa, mahasiswa yang tinggal 

di pesantren tersebut dari berbagai Universitas seperti Universitas Padjadjaran dan 

ITB (Institut Tekhnologi Bandung). Namun, mahasiswa ITB ini telah lulus S2 pada 

Bulan Juli. Tidak hanya mahasiswa yang tinggal di pesantren tersebut melainkan 

dari beberapa siswa MAN 2 Bandung juga yang ikut mondok di Pondok Pesantren 

Mahsiswa Universal Bandung. Mayoritas santri yang tinggal di pesantren tersebut 

adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ini 

                                                           
3 Hamdan Rasyid, Sufi Berdasi Mencapai Derajat Sufi Dalam Kehidupan Modern, ed. 

Saiful Hadi El-Sutha (Jakarta Selatan: Pustaka Al-Mawardi, 2006), 27. 
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dikarenakan letak geografis pesantren lebih dekat dengan Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung ketimbang dengan Unpad ataupun ITB. Selain 

berdekatan dengan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 

Pondok Pesantren Mahasiswa Universal juga bertetanggaan langsung dengan 

Sekolah MAN 2 Kota Bandung. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam kesempatan ini penulis tergugah 

untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga mengangkat penelitian yang 

berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI SUFISTIK KH. TATANG 

ASTARUDIN DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA UNIVERSAL AL-

ISLAMY, BANDUNG”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, terkandung beberapa masalah yang 

akan diteliti, secara operasional dirumuskan secara berikut: 

1. Bagaimana  profil KH. Tatang Astarudin? 

2. Bagaimana nilai-nilai sufistik KH. Tatang Astarudin? 

3. Bagaimana implementasi nilai-nilai sufistik di zaman modern? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui profil KH. Tatang Astarudin 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai sufistik KH. Tatang Astarudin 

3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai sufistik di zaman modern 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak peneliti capai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengembangkan Spiritualitas Islam berbasis Tasawuf 

2. Bagi Pondok Pesantren Mahasiswa Universal yang menjadi fokus penelitian, 

hasil yang diharapkan semoga bermanfaat  

3. Bagi peneliti dapat menjadi informasi tentang Implementasi Nilai-nilai 

Sufistik KH Tatang Astarudin Di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-

Islamy, Bandung 

4. Khusus bagi Pondok Pesantren Mahasiswa Universal  dan umumnya bagi 

masyarakat, hasil penelitian ini bisa menjadikan motivasi tersendiri bagi 

setiap yang membacanya 

Implementasi Nilai-nilai sufistik pada zaman modern saat ini sangatlah 

penting, dengan di hadapkan problema kehidupan yang semakin tidak tau akan 

makna akhlak. Mudah-mudahan dengan penelitian ini menjadikan solusi dan acuan 

hidup bagi yang ingin membacanya. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penulusuran kepustakaan yang berkaitan dengan tema 

Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin Di Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal Al-Islamy, Bandung. Peneliti telah menemukan beberapa 

karya yang berkaitan dengan tema tersebut. 

Pertama, Skripsi yang berjudul Aplikasi Nilai-Nilai Sufistik Terhadap 

Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi dalam Kehidupan Modern. Bahwasanya dalam 

skripsi ini bertujuan untuk mengenalkan kepada Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi 

agar dapat memahami tentang nilai-nilai sufistik yang baik dan benar. Dengan 

secara sistematis Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi mempelajari bagaimana cara 
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mengkosongkan dan memberihkan  diri dari penghilangan sifat-sifat tercela dan 

menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. Dalam dunia tasawuf 

terkenal dengan istilah (Takhalli). Setelah itu Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi 

diharapkan agar mempertahankan sifat dengan menghiasi sikap yang baik dan 

terpuji agar sikap rabb melekat pada diri. Dalam dunia tasawuf di kenal dengan 

istilah  (Tahalli). Ini semua dilakukan tidak lain sebagai latihan (riyadhah) 

Mahasiswa Tasawuf Psikoterapi dalam menuju ma’rifat terhadap Allah. Dari 

aplikasi nilai-nilai tasawuf diharapkan bagi mahasiswa tasawuf psikoterapi 

terhindar dari pergaulan bebas, serta obat-obatan terlarang. Juga dengan hidup yang 

penuh kesederhanaan serta adanya kepedulian lingkungan sekitar terhadap generasi 

muslim.4 

Kedua, Skripsi yang berjudul Psikoterapi Sufistik dalam Pandangan 

Khairunnas Rajab. Skripsi ini di latarbelakangi oleh akibatnya kehidupan modern 

yang mendorong masyarakat untuk selalu sibuk  dan selalu mengorbankan waktu. 

Masyarakat modern merupakan manusia yang sudah kehilangan jati dirinya, 

sehingga sedikit demi sedikit terkikisnya dimensi spiritualitas dari cahaya keilahian 

dalam dirinya. Psikoterapi saja belum cukup untuk menjawab tantangan dari 

fenomena kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu, secara akhlak akan 

memberikan ketenangan hati, kebahagiaan hakiki dan kesehatan secara mental. 

Sehat dipandang dari aspek lahir dan batin, psikoterapi sufistik memberikan 

pengobatan dan penyembuhan mental secara Islami dari segi niali-nilai tasawuf. 

                                                           
4 Muhammad Baidhawi, Aplikasi Nilai-Nilai Sufistik Terhadap Mahasiswa Tasawuf 

Psikoterapi Dalam Kehidupan Modern (Bandung: UIN SGD Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin, 

2016), 86. 
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Serta mengaplikasikan niali-nilai tasawuf seperti taubat, zuhud, syukur sebagai 

metode dalam penyembuhan dan pencegahan dari berbagai penyakit dunia.5 

Ketiga, Skripsi yang berjudul Karakteristik Pengajian Tasawuf di Perkotaan, 

Studi Kasus di Majelis Ta’lim Masjid Al-Munawwarah Kiaracondong Kota 

Bandung). Skripsi ini membahas tentang butuhnya tasawuf pada zaman modern, 

tanpa disadari kehidupan modern yang membawa manusia kedalam ruangan yang 

hampa. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memliki 

dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Perlunya waktu untuk 

memberikan ruang batin dan ruh dalam bentuk pengajian, refresing. Bertujuan 

untuk meningkatkan lagi gairah ruhani di tengah-tengah aktivitas yang membuat 

kehampaan jiwa. Di dalam bukunya “Tasawuf Modern”, Buya Hamka menjelaskan 

pentingnya atas pendekatan nilai-nilai tasawuf tanpa terikat dengan tarekat. 

Demikian suatu motif keberagamaan masyarakat perkotaan dalam melakukan ritual 

keagamaan yang di pandang selama ini terkesan hanya sekedar rutinitas semu serta 

membosankan.6 

Berbeda dengan karya-karya yang telah disebutkan di atas, peneliti mencoba 

mengkaji tentang Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin Di 

Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islamy, Bandung. Sebagaimana yang 

dilakukan oleh para sufi dalam bentuk maqomat dan ahwal. Dengan hasil penelitian 

ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi problematika masyarakat 

modern dan problem psiko-spiritual masyarakat modern saat ini yang disebabkan 

                                                           
5 Suhendi, Psikoterapi Sufistik Dalam Pandangan Khairunnas Rajab. 
6 Ahmad Mustopa, Karakteristik Pengajian Tasawuf Di Perkotaan (Bandung: UIN SGD 

Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Tasawuf Psikoterapi, 2014). 



9 
 

oleh terkikisnya nilai-nilai keagamaan yang tenggelam dalam arus modern. Dari 

uraian tersebut penelitian yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. 

Tatang Astarudin Di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islamy, 

Bandung”. Menjadi layak dan penting untuk diperhatikan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam menjelaskan nilai-nilai sufistik, sejauhmana masyarakat modern dapat 

menjalankan nilai-nilai ajaran islam yang dibawa rosululloh ke muka bumi ini. 

Rosululloh di utus oleh Allah swt tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. 

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW: 

“Aku diutus untuk menyempurnakan perangai (budi pekerti) yang mulia.” 

(H.R Ahmad).7 

Di era globalisasi ini, banyak pemahaman maupun yang masuk ke negara kita 

yaitu Indonesia. Baik itu dari perdagangan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, 

pakaian dan bahkan yang sangat disayangkan sekali pergaulan atau akhlak yang 

mudah terpengaruhi dan gampang mengikuti dari arus zaman modern.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Tapi, 

disisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sejalan dengan  majunya ajaran 

agama,  disadari bahwa pengaruh yang sangat besar bagi manusia modern. Sikap 

hidup yang mengutamakan (materialistik), memperturutkan kesenangan dan 

kelezatan syahwat (hedonistik), ingin menguasai semua aspek kehidupan 

(totaliterisik), hanya percaya pada rumus-rumus pengetahuan empiris saja, serta 

                                                           
7 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 12. 
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paham hidup positivistis yang bertumpu pada kesempurnaan akal pikiran, tampak 

semakin menonjol dalam diri sebagian orang.8 

Fenomena sufisme di Indonesia pertama di pelopori oleh seorang mursyid 

dari Maninjau, Sumatra Barat. Namun, sering di panggil Buya Hamka di dalam 

bukunya “Tasawuf Modern”. Beliau memeberikan pendekatan dan memberikan 

apresiasi terhadap nilai-nilai tasawuf tanpa terikat tarekat. Ketertarikan Buya 

Hamka terhadap kajian dan subtansi nilai-nilai tasawuf  memberikan penyegaran 

batiniyah bagi masyarakat perkotaan dan sangat bagus diterapkan pada zaman 

modern sekarang yang mana masyarakat modern cenderung materialistis dan 

hedonis. 

Menurut Kyai Achmad untuk mengembalikan semangat keberagamaan yang 

sejuk dan damai dalam kehidupan modern itu ditandai dengan: 

Pertama, pendekatan akidah dan fikih harus senantiasa di barengi dengan 

“pendekatan tasawuf”. Tasawuf bisa merangkul semua manusia tanpa melihat dan 

membeda-bedakan suku, ras, warna kulit, golongan, atau bahkan agamanya. Semua 

itu hanyalah perbedaan artifisial yang tidak boleh menghambat persaudaraan antar 

sesama manusia (ukhuwwah insaniyah). 

Kedua, perlunya modernisasi tasawuf beranjak dari kuatnya pertentangan 

orientasi dunia dan ukhrawi. Masyarakat Islam Indonesia masih terdapat pemisahan 

antara mementingkan salah satu dari keduanya. 

                                                           
8 Hasmdan Rasyid, Sufi Berdasi Mencapai Derajat Sufi Dalam Kehidupan Modern, ed. 

Saiful Hadi El-Sutha (Jakarta Selatan: Pustaka Al-Mawardi, 2006), 26. 
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Ketiga, “Tasawuf pada hakekatnya mengandung empat faktor, yaitu, estetika, 

metafisika, etika dan pedagogi.” Maksudnya dalam tasawuf terdapat unsur rasional 

dan irasional.9 

G. Langkah-langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis penulis mengambil lokasi di Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal Bandung yang terletak di depan MAN 2 Bandung. Karena 

permasalahan yang diteliti terdapat di pesantren tersebut dan selain mendapat 

kemudahan izin dari pihak pengasuh pesantren, dilihat dari pertimbangan geografis 

lokasinya yang terjangkau bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian 

sehingga memudahkan pelaksanaanya. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif, 

yaitu data-data yang tidak berkaitan dengan angka-angka, melainkan diuraikan 

dengan bentuk kalimat. Adapun data kualitatif meliputi sebagai berikut: 

a. Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin. 

b. Data tentang proses pelaksanaan Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. 

Tatang Astarudin. 

c. Hasil yang diperoleh dari Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang 

Astarudin. 

 

                                                           
9 Syamsun Ni’am, The Wisdom of Achmad Siddiq Membumikan Tasawuf (Erlangga, 2002), 

148-152. 
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3. Menentukan Sumber Data 

Sebelum mengemukakan tentang populasi dan sampel yang akan di ambil 

dalam penelitian, alangkah baiknya terlebih dahulu akan dikemukakan tentang 

pengertian kedua konsep tersebut, yaitu: 

a. Populasi 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

b. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.10 

4. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian 

kualitatif ialah penelitian yang di dasarkan pada pengumpulan data, analisis dan 

interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh 

pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diamati. Metode penelitian 

kualitatif tidak menerima pendapat atau pandangan yang sudah tetap (stabil), yang 

bertalian secara logis, atau dunia yang seragam karena menurut para peneliti 

kualitatif bahwa makna terletak dalam pandangan atau konteks sendiri (khusus) dan 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 80-81. 
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karena orang atau kelompok yang berbeda sering kali mempunyai pandangan serta 

konteks yang berbeda.11 

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Studi Deskriptif. Studi 

deskriptif adalah menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial, atau 

kejadian-kejadian sosial, memeberikan informasi sebagai latar belakang tentang 

suatu pokok masalah maupun untuk membangkitkan penjelasan atau eksplanasi.12 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu proses yang kompleks atau proses yang tersusun dari 

berbagai proses psikologis dan biologis. Diantara keduanya yang terpenting yaitu  

proses ingatan juga proses pengamatan.13 Hal ini dilakukan untuk untuk melihat 

fenomena tentang Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin di 

Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-Islamy, Bandung. 

Dengan demikian, metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan 

data yang dipakai dalam menghimpun data penelitian, adapun data penelitian 

tersebut dapat di amati oleh  penulis. Kemudian data tersebut dapat dihimpun 

melalui penggunaan panca indera.14 

                                                           
11 Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Jakarta: Erlangga, 2013), 

100. 
12 Didik Ahmad Supadie, Pengantar Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 
13 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 

1994). 
14 Ima Permana, Pengaruh Sholat Tahajud Terhadap Spritualitas Santri (Bandung: UIN 

SGD Bandung: Skripsi Fakultas Ushuluddin, 2013), 14. 
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Observasi ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta atau kenyataan yang 

terjadi dilapangan. Seperti proses pelaksanaan maqom dan ahwal yang 

berhubungan dengan kegiatan tasawuf pada umumnya, mengetahui keperibadian 

pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal dalam Implementasi nilai-nilai 

sufistik. 

b. Wawancara (Interview) 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 

1) Subjek (responden) merupakan orang yang lebih mengetahui tentang 

dirinya sendiri. 

2) Hal apapun yang dipertanyakan oleh subyek (responden) kepada 

peneliti adalah dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan 

keabsahanya. 

3) Interpretasi subyek mengenai pertanyaan yang diajukan kepada peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.15 

Selain itu, wawancara (interview) di sini bertujuan juga untuk 

mengkonfirmasi, mengklarifikasi, hingga mendalami data atau pemikiran 

narasumber. 

Adapun wawancara ini peneliti tujukan kepada Pengasuh Pondok Pesantren 

Mahasiswa Univrsal Al-Islamy, serta pandangan umum mengenai KH. Tatang 

Astarudin. Dengan diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran data tentang 

                                                           
15 Ading Kusdiana, Sejarah Pesantren (Bandung: Humaniora, 2014). 
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Implementasi Nilai-Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin di Pondok Pesantren 

Mahasiswa Universal AL-Islamy, Bandung. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk pengumpulan data, dokumentasi 

adalah suatu catatan kejadian yang telah berlalu. Perihal dokumentasi dapat 

berbentuk foto, tulisan ataupun bahkan karya-karya mengenai monumental dari 

seseorang yang berhubungan dengan fokus penelitian. Perihal tulisan misalnya 

sejarah kehidupan, catatan harian, peraturan, biografi, cerita dan kebijakan itu 

semua tidak lain dari bentuk dokumentasi. Dokumen adalah penyempurna dalam 

penggunaan konsep observasi dan metode wawancara lainya yang terkait dengan 

peneliti lakukan. 

d. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan data dan 

informasi teoritik tentang masalah yang sedang di teliti yaitu Implementasi Nilai-

Nilai Sufistik KH. Tatang Astarudin di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Al-

Islamy, Bandung. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan ketika sebelum penelitian dilaksanakan 

dilapangan. Analisis data kualitatif berlansung pada proses pengumpulan data dari 

setelah selesai pengumpulan data. 

Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Ahmad Sonhadji dan Imron S. Arifin 

(1994) dikatakan dalam tulisanya yang dinamakan dengan memilah mana data 

yang penting ketika pengumpulan data dan tidak mengacunya pada data yang 
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sedang diteliti. mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru (yang 

biasannya kualitasnya lebih baik), melakukan perbaikan terhadap informasi yang 

kurang kemungkinan keliru dan memberikan arahan analisis yang sedang berjalan 

baik berkaitan dengan dampak peningkatan  kerja lapangan.16 

                                                           
16 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009),217. 


