
 

 

ABSTRAK 

 

Evania Maula Alfarika, 2020 : Seni dan Tasawuf ( Studi pada Penari Sufi di Pondok 

Pesantren Maulana Rumi, Bantul-Yogyakarta)  

  

 Pada zaman sekarang tasawuf sudah mulai dikenal dimana-mana. Ajaran tasawuf yang 

penuh cinta dan kasih sayang dapat masuk dalam berbagai hal. Dalam ranah seni, tasawuf masuk 

pada seni yaitu seni tari. Seni yang lebih dikenal ungkapan ekspresi dalam diri, pada tarian ini 

memiliki makna lebih dari itu. Tasawuf hadir untuk memberikan makna lain dalam seni tari 

tersebut. Dalam islam terdapat salah satu seni yang memuat ajaran-ajaran islami, yaitu tari sufi. 

Seni tari yang dibawa oleh Maulana Jalaluddin Rumi ini merupakan sebuah simbol dari ajaran 

tasawuf. Keindahan yang ditampilkan dalam balutan busana dan juga gerakan dalam tari sufi ini 

memunculkan tanda tanya dihati para penontonnya akan makna apa yang terkandung didalamnya.   

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kaitannya tasawuf dengan tari sufi. 

Kemudian bagaimana para penari sufi memaknai akan tarian yang mereka lakukan. Penelitian ini 

untuk untuk mencari tahu akan manfaat atau pengaruh yang para sufi rasakan selama menjadi 

penari sufi.  

Untuk memperoleh tujuan dari penelitian ini maka digunakan metode penelitian kualitatif. 

Adapun sumber data berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan juga dokumentasi. 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa makna dan ajaran-ajaran tasawuf tercermin dalam 

tari sufi. Tari sufi tidak hanya sebagai bentuk ekspresi cinta dan kebahagiaan namun tarian ini 

menjadi simbol dari ajaran-ajaran yang ada di tsawuf. Dalam tarian ini terdapat simbol hubungan 

dengan Tuhan, hubungan dengan makhluk yang ada dibumi dan juga hubungan dengan diri sendiri. 

Hubungan yang muncul atas dasar kasih sayang dan juga cinta kasih dari Tuhan yang kemudian 

diteruskan kepada semua makhluk yang ada di bumi. Dalam tarian ini mengajaran bagaimana 

pentingnya mengenali diri sendiri yang mana hal tersebut menjadi bekal utama untuk kemudian 

dapat mengenal Tuhan. Dari pemaknaaan terhadap tari sufi para penari merasakan adanya manfaat 

atau pengaruh dalam diri mereka. Pengaruh yang dirasakan oleh penari sufi menjadikan perilaku 

dalam kehidupan mereka menjadi lebih baik. Selain itu tari sufi menjadi jalan untuk mengenal 

lebih dalam lagi akan ajaran tasawuf.  

Kata Kunci : Tasawuf, Tari Sufi 


