
 

 

ABSTRAK 

Deri Yuniar : Bimbingan Islami dalam Perspektif Tarekat Idrisiyyah dan 

Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa 

 

Islam adalah agama yang didalamnya mencakup semua urusan, mulai dari 

solusi, ajaran ataupun nasihat-nasihat. Nabi Muhammad Saw mendapatkan 

perintah dari Allah Swt untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada semua 

umat manusia. Tak hanya menyampaikan dengan lisan, Nabi pun menyampaikan 

ajaran agama Islam dengan perbuatan dan perilakunya yang mulia. Nabi 

Muhammad Saw hadir sebagai “The Master of Islamic Counselor”, sebagai 

sumber solusi dari segala problematika kehidupan. Nabi membimbing umatnya 

mengenal Islam dengan cara persuasif dan praktis. Bimbingan Islami saat ini 

sebagai perjuangan meneruskan dakwah Nabi Muhammad Saw, Tarekat 

Idrisiyyah merupakan salah satu pergerakan dalam dunia Tasawuf yang 

memberikan pembinaan pada umat dengan menitikberatkan pada pondasi agama 

Islam yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Dalam perkembangannya, Tarekat Idrisiyyah 

mempunyai metode tersendiri dalam mengkombinasikan ketiga pondasi agama 

Islam tersebut melalui Bimbingan Islami. Tujuan dari bimbingan Islami yaitu 

terwujudnya Islam yang kaffah, dan terwujud kesehatan jiwa bagi pemeluknya. 

Dengan jiwa sehat, maka akan mudah menuju Islam yang kaffah. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apa yang dimaksud 

bimbingan Islami dalam perspektif Tarekat Idrisiyyah, dan apa metode bimbingan 

Islami di Tarekat Idrisiyyah, serta adakah dampaknya untuk kesehatan jiwa. 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan dan termasuk 

kedalam model penelitian kualitatif dengan metode studi deskriptif. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu 

setelahnya dilakukan analisis terhadap data yang didapat. 

Dari hasil penelitian ini, sedikitnya dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

Islami menurut Tarekat Idrisiyyah yaitu bimbingan yang dilakukan dengan 

memfokuskan keteladanan terhadap figur yaitu Mursyid sebagai utswah hasanah, 

sedangkan yang menjadi metode dalam bimbingan Islami Tarekat Idirisiyyah 

yaitu dengan memberikan pemahaman Islam SIMPATIK yaitu Simple, Praktis 

dan Komprehensif. Dengan pemahaman Islam SIMPATIK, dan juga realisasi 

yang aplikatif dengan berbagai kegiatan-kegiatan serta management yang baik, 

terbukti berdampak positif terhadap kesehatan jiwa, baik itu secara sosiologis 

maupun psikologis. 
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