
 

 

ABSTRAK 

 

SAEPUL ANWAR :Peranan Bimbingan Tarekat Tijaniyah dalam 

Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual Ikhwannya (Penelitianpada 

Komunitas Tarekat Tijaniyah di Zawiyah Tarekat Tijaniyah Kecamatan 

Samarang Kabupaten Garut) 

Manusia adalah makhluk dua dimensi yang membutuhkan penyelarasan 

kebutuhan akan kepentingan dunia dan akhirat. Oleh karena itu manusia harus 

memiliki konsep kecerdasan emosional dan spiritual yang selaras dalam 

kehidupan penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa bimbingan yang  diberikan 

oleh tarekat Tijaniyah di  Samarang Garut sangat berperan dalam membentuk 

keselarasan kecerdasan emosional dan spiritual. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana 

ajaran tarekat Tijaniyah Samarang Garut, kedua bagaimana proses dan 

pelaksanaan bimbingan tarekat Tijaniyah Samarang Garut, ketiga bagaimana 

kemampuan kecerdasan emosional dan spiritual  Ikhwan Tijani Samarang Garut 

dan keempat bagaimana peranan bimbingan tarekat Tijaniyah dalam membangun 

kecerdasan emosional dan spiritual ikhwannya. 

Penelitian ini bertolak dari kerangka berfikir bahwa pada ajaran tarekat 

terdapat beberapa konsep yang dapat menumbuhkan Kecerdasan Emosional dan 

spiritual, yaitu ada Muhasabah (melakukan perhitungan atau introspeksi diri), 

Shabar dalam pengaturan diri dan hubungan dengan orang lain, Raja' 

(optimisme), Itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), Syaja'ah ( ketrampilan 

sosial dan beraninya dalam menjalani kehidupan untuk berjuang bersama orang 

lain), Sakho’un (dermawan) berarti ada konsep untuk mempunyai harta terlebih 

dahulu, sehingga ada keseimbangan antara emosional dan spiritual. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, Karena metode ini sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan 

yaitu data yang terkumpul  berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan kegiatan yang dapat diamati mengenai fakta-fakta dan menggambarkan sifat-

sifat populasi daerah  tertentu.Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh 

aspek yang berhubungan dengan bimbingan tarekat Tijaniyah dalam membangun 

kecerdasan emosional dan spiritual ikhwannya yaitu Muqaddam,khadimul 

Wilayah dan beberapa jamaah dengan kriteria purposife yang sudah ditentukan 

pada teknik sampling.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian disimpulkan ajaran tarekat Tijaniyah samarang Garut 

yaitu sebagai penguat syariat, yang menjadi ciri khas adalah ijtima’ hailalah, 

proses bimbingan tarekat Tijaniyah terdapat pada amalan wirid lazimiyah, wirid 

ikhtiyariah dan tradisi ritual,  hasil dari bimbingan tarekat Tijaniyah berperan 

dalam membangun kecerdasan emosional dan spiritual ikhwannya,  adapun 

peranan bimbingan Tarekat Tijaniyah yaitu sebagai Motivator dalam membangun  

kecerdasan Emosional dan spiritual melalui program-programnya serta sangat 

berperan dalam terciptanya solidaritas sosial dikalangan ikhwan Tijaniyah. 

 


