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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia tasawuf merupakan dunia yang memiliki topik-topik menarik untuk 

diperbincangkan. Tidak hanya tentang pembahasan tentang para tokohnya saja, 

namun juga pembahasan tasawuf mengenai ajaran-ajarannya pun mulai meluas dan 

beragam. Kemunculannya sejak zaman Rasulullah telah mengajarkan nilai-nilai 

kearifan dan kebijaksanaan yang tersembunyi didalam setiap amalan-amalannya. 

Seiring dengan berkembangnya ajaran tasawuf semakin menunjukkan pula bahwa 

sebenarnya terdapat banyak jalan yang dapat dilalui untuk mendekatkan diri kepada 

Allah swt. 

Tasawuf secara umum diartikan sebagai kesucian hati yang digunakan 

untuk dapat bersatu dengan Sang kuasa dan Sang Pemberi Cinta. Salah satu ciri 

umum dari tasawuf adalah timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah swt 

dalam diri seorang sufi karena telah tercapainya  maqamat atau tingkatan-tingkatan 

jalan menuju Allah. Tujuan yang ingin diraih ketika seseorang bertasawuf tidak lain 

adalah agar bisa berhubungan langsung dengan Tuhan dan juga agar dapat benar-

benar merasakan keberadaan di hadirat Tuhan. 

Pada zaman sekarang ini tasawuf sudah mulai banyak dikenal dan bahkan 

diamalkan oleh beberapa orang atau perkumpulan, namun tidak sedikit juga yang 

masih beranggapan bahwa tasawuf adalah ilmu yang aneh dan mengaitkannya 

dengan ilmu ghaib. Padahal jika ditelaah lebih dalam lagi, nilai dan ajaran tasawuf 

dapat ditemukan pada banyak hal, Salah satunya adalah masuk pada ranah seni. 

Pembahasan mengenai seni sangatlah luas. Sebagaimana yang sudah diketahui 

bahwa seni adalah sarana yang paling mudah untuk mengekspresikan suasana hati 

seseorang. Begitu pula pada seseorang yang mengalami rasa cinta dan kerinduan 
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yang sangat mendalam kepada yang di cintainya akan sangat mudah 

mengekspresikannya melalui seni.  

 Seni sendiri oleh sebagian orang masih dianggap hanya sebagai hiburan 

semata yang didalamnya terkandung nilai-nilai keduniawian. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat ini seni sudah disalah gunakan dan salah penerapan, kini 

dalam berbagai kesenian hanya berisi tentang hal-hal yang negative dan kurang 

sesuai dengan nilai-nilai agama. Misalnya saja pada pertunjukan kesenian tari, 

banyak yang menilai dalam tarian hanya memperlihatkan lekak-lekuk badan saja 

dan ujung-ujungnya akan menimbulkan kericuhan. Namun dalam Islam ternyata 

ada satu seni tari yang didalamnya berisikan nila-nilai islami. Tarian ini hadir dari 

seorang tokoh sufi yang bernama Jalaluddin Rumi yang telah menciptakan suatu 

media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui seni, yaitu melalui tarian 

yang biasa disebut dengan Tari Sema atau Tari Sufi. Tari sufi (Whirling Dervhishes) 

merupakan tarian religious yang berasal dari Timur Tengah lebih tepatnya dari 

Turki. Awalnya tarian ini digunakan Rumi sebagai bentuk pengenang kepada Sang 

Guru, Syamsuddin. Menurut Rumi, cinta hadir berdasarkan kerinduan yang timbul 

dari hati sehingga menimbulkan unsur kebahagiaan dalam diri. Tarian yang 

bernapaskan islami ini mempunyai bentuk  berputar seraya melantunkan asma-

asma suci Allah dan  Rasulullah.1 Tari ini juga merupakan bentuk ekspresi dari rasa 

cinta, kasih dan sayang seorang hamba kepada Allah Swt dan Nabi Muhamad saw. 

Salah satu tuntunan Nabi Muhamad untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah 

ialah dengan berdzikir. Di sini Rumi mengembangkan metode dzikir dengan 

gerakan berputar sehingga terciptalah tari sufi. 

Dalam perkembangannya, para Darwis yang terlibat dalam tarian ini 

mengenakan jubah putih yang melambangkan warna pakaian kematian (kain 

kafan). Namun pada awal kemunculannya, pakaian pada tarian ini ditutupi oleh 

jubah hitam yang melabangkan pusara. Mereka juga menggunakan tutup kepala 

                                                           
1 Rista Dewi Opsantini, “Nilai-Nilai Islami Dalam Pertunjukan Tari Sufi Pada Grup ’Kesenian Sufi 
Multikultural" Kota Pekalongan,” Jurnal Seni Tari 3, no. 1 (2014): 1–13. 
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yang tinggi dan bundar, berwarna cokelat atau putih yang melambangkan batu nisan 

mereka.2 

Dimensi seni yang sudah mulai masuk juga dalam Islam menjadikan seni 

bukan hanya enak dan indah untuk disaksikan namun juga menjadikan hati bergetar 

dan akal pun berfikir bahwa setiap gerakannya memiliki makna bahkan kostum dan 

juga aksesoris yang dikenakan pun memiliki makna makna masing-masing. Dengan 

demikian dapat mengubah pandangan banyak orang yang masih beranggapan 

bahwa tarian bukan hanya untuk hura-hura atau kesenangan saja, namun juga bisa 

sebagai renungan dan media untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri sebagai 

manusia yang nantinya raga  akan kembali ke tanah.  

Sekarang ini tari sufi sudah mulai di tampilkan untuk mengisi di berbagai 

acara ataupun kesenian. Seperti yang di muat dalam krjogja.com beberapa waktu 

yang lalu,yang menyebutkan bahwa tari sema ditampilkan dalam pembukaan 

festival kebudayaan arab UGM 2018. Pada acara tersebut dihadiri lebih dari lima 

ratus orang yang  memenuhi auditorium gedung C Fakultas ilmu budaya pada hari 

jum’at 26 oktober 2018. Dalam tarian sufi tersebut sesekali para penari 

mengangkatkan tangannya ke atas , sesekali menurunkannya kembali.3 

Di Indonesia sendiri sekarang ini sudah banyak yang mengamalkan tarian 

sufi. Salah satunya adalah di pondok pesantren maulana Rumi yang berlokasi di 

daerah Bantul, Yogyakarta. Pada umumnya tarian ini dilakukan oleh kaum laki-

laki. Namun seiring dengan berjalannya waktu  para kaum wanita bahkan anak-

anak juga mulai tertarik untuk ikut mempelajari dan mempraktekkan tarian ini. 

hingga sampai saat ini di pondok pesantren tersebut tarian sufi rutin dilakukan 

sebelum melakukan kajian tasawuf. Tarian tersebut semakin intens dilaksanakan 

pada setiap sore di bulan ramadhan sembari menunggu waktu berbuka puasa. 

                                                           
2 Ahmad Roisu Falah, Makna Tarian Sufi Jalaludin Rumi di Pondok Pesantren Roudlotun Ni’mah 
Kalicari Semarang, Skripsi Jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi UIN Walisongo. 2015 
3 Azizah Liyana Saffa, Estetika Tarian Sufi dan Kematian,(Krjogja.com: jum’at, 28 Oktober 2018 

”18:46:50 WIB”) 
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Tari sufi di pondok pesantren maulana rumi diajarkan bukan hanya sebagai 

ungkapan ekspresi cinta kepada Allah swt, namun juga sebagai media berdzikir 

yang dalam setiap gerakan berputarnya  membutuhkan konsentrasi dan juga 

ketenangan yang tinggi. Tentu saja untuk mempelajari tarian ini tidak sembarangan 

dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Begitu pula pada diri masing-masing 

penari shema tersebut, tentu saja memiliki pengalaman yang mereka rasakan ketika 

melakukan tari tersebut. 

Dengan demikian, Penelitian ini difokuskan pada para santri pelaku Tari 

Sufi yang berada di Pondok Pesantren Maulana Rumi di Desa Timbulharjo, 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dengan 

mengambil judul “SENI DAN TASAWUF (studi pada  penari sufi di pondok 

pesantren maulana rumi )”  yang bermaksud untuk mengkaji secara mendalam 

tentang makna tasawuf  yang terkandung dalam gerakan tari sufi di pondok 

pesantren maulana rumi serta manfaat dari tari sufi.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan tasawuf ? 

2. Apa makna tari sufi bagi para penari sufi di pondok pesantren Maulana 

Rumi ?  

3. Apa  manfaat tarian sufi  bagi penari sufi di pondok pesantren Maulana 

Rumi ?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan, yaitu: 

Pertama, untuk memenuhi syarat diperolehnya gelar Srata Satu (S1) pada 

jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung. Karena salah satu diperolehnya gelar tersebut adalah dengan melakukan 

penelitian dan kemudian melaporkan hasil penelitiannya dala bentu penulisan 

skripsi. 
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Kedua, sebagai mana latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penulis dalam penelitian ini adalah menemukan jawaban atas permasalahan-

permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengertian tasawuf dan pengertian tari sufi  

2. Untuk mengetahui bentuk penerapan tari sufi di kalangan Pesantren 

Maulana Rumi 

3. Untuk mengetahui makna dan manfaat tari sufi  bagi penari sufi  dalam 

meningkatkan spiritualitas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. Adapun 

manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan 

memberikan kontribusi tambahan bagi kajian ilmu-ilmu tasawuf secara 

umum dan mata kuliah Tasawuf Kontemporer secara khusus. Menambah 

khazanah keilmuan di bidang tasawuf dan pengetahuan tentang tari sufi  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan serta 

pemahaman bagi mahasiswa ataupun masyarakat secara luas dalam 

pengamalan ajaran tasawuf khususnya pada tarian sufi serta pengembangan 

pada jurusan Tasawwuf Psikoterapi. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Tasawuf sebagai cara yang ditempuh untuk mensucikan diri seorang hamba 

agar menuju tempat yang mulia yaitu yang bisa mendekatkan diri kepada 
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Tuhannya. Penyucian hati bagi manusia keberadaanya menjadi sesuatu yang 

penting karena tanpa adanya Tasfiat al-qalb manusia tidak akan memperoleh 

kedekatan dengan Zat Yang Maha Suci.4 dalam dunia tasawuf, Wahdatul Wujud 

atau yang lebih dikenal dengan penyatuan dengan Tuhan menjadi sebuah 

pemahaman yang sangat diharapkan karena sebagai bentuk penyatuan yang sangat 

sempurna. Dalam hal tersebut Jalaluddin Rumi pun juga berkata bahwa penyatuan 

yang dimaksudnya disini adalah penyatuan yang timbul dari adanya ekstase rasa 

cinta kepada Allah swt.  

Dalam ajaran tasawuf yang dibawa Rumi, beliau berpandangan bahwa rasa 

cinta kepada Dzat Yang Maha Mencintai adalah menjadi dasar dalam setiap ajaran 

kehidupannya. Bagi Rumi, ekspresi luar biasa yang tidak dapat diungkapkan hanya 

dengan kata-kata lahir atau muncul dari kerinduan yang mendalam. Adapun 

hadirnya rasa rindu yang mendalam tersebut berasal dari adanya rasa cinta kepada 

Sang Kuasa. Menurut Rumi, segala yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang 

memiliki gerakan memutar mengelilingi pusatnya. Hal tersebut sama halnya 

dengan manusia yang melakukan tawaf mengelilingi sang kekasih disertai dengan 

sesempurnanya rasa cinta untuk dipersembehkan kehadiran Sang Maha Cinta. 

Begitu dalamnya rasa cinta Rumi, ia terjemahkan dan tuangkan dalam berbagai 

bentuk yang berupa tidak terputusnya ibadah syariat, dalam rangkaian puisi-puisi 

dan prosa, bahkan kedalam setiap gerakan tubuh yang berputar , semua itu menjadi 

bentuk rasa Cinta Rumi kepada Tuhan.5 

Corak dalam tasawuf dapat digambarkan melalaui seni. Kesenian Sufi ini 

dijadikan sebagai media untuk zikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Seni yang 

diterapkan adalah seni tari (spiritual), salah satunya Tari Sema/Sufi. Tarian Sufi 

atau Sema (Whirling Dervishes) diciptakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi untuk 

dapat mencapai Tuhan, menggapai kefanaan. Tarian ciptaan Rumi ini dianggap 

                                                           
4 Dewi Opsantini.  
5  Chindi Andriyani, Jejak Langkah Sang Sufi Jalaluddin Rumi (Bantul: MUEEZA, 2017).h.6 
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sebagai bentuk sebuah ekspresi cinta, kasih sayang dari hamba kepada Sang Rabb 

(Maha Tinggi).  

 Tari Sufi yang diciptakan oleh Jalaluddin Rumi tidak semata karena 

keindahan bentuknya. Namun didalamnya terdapat tujuan utama yaitu menemukan 

dimensi abstrak yang dapat mengantarkan kepada dimensi atau wilayah ketuhanan. 

Tari Sema sebagai wujud rindu untuk mencapai sumber tertinggi, yaitu Sang 

tercinta (Allah Swt.). Tarian ini mewujudkan perasaan yang dihadirkan melalui 

setiap gerak tubuh dan syair yang dilantunkan. Gerakan tersebut penuh dengan 

makna spiritual, tergambar dari aspek visul gerakan tangan dari awal sampai akhir. 

Spiritualitas yang tercapai dengan memfokuskan pikiran, dan semakin dalam 

dengan lantunan musik, mencapai kedamaian dan ekstase.6 Dalam syairnya 

mengandung syarat akan nilai-nilai Islam dan mengikat (fokus) manusia dalam 

kesadaran, bahwa kodrat terciptanya manusia untuk mengarahkan seluruh hidupnya 

pada Allah Swt, dan menghambakan diri secara sempurna kepada-Nya.7 

 Menurut Aliah B. Purwakania Hasan dalam Psikologi Perkembangan Islami 

menjelaskan spiritualitas seseorang dalam beberapa indikator, yaitu makna  atau 

meaning, nilai-nilai atau value, transendensi atau trancendenc, kebersambungan 

atau connecting, dan menjadi atau tercipta  yang disebut becoming. Transendensi 

dan makna menjadi hal utama dalam pengaplikasian tari rumi. Tarian yang bernilai 

tasawuf, yang dapat mengantarkan pada transendensi (melampuai dirinya, menuju 

Tuhan). Spiritulitas identik dengan pengalaman pribadi yang melampaui batas 

dirinya, yaitu mencapai Tuhan. Bersambungan yang dimaksud adalah kesadaran 

terhadap diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan.  

 Sesuatu yang yang sifatnya spiritual memiliki kebenaran abadi yang 

didalamnya terkandung tujuan hidup manusia, yang seringkali dibandingkan 

dengan duniawi yang memiliki sifat  sementara. Spiritualitas menjadi sebuah 

                                                           
6 Dewi Opsantini, “Nilai-Nilai Islami Dalam Pertunjukan Tari Sufi Pada Grup ’Kesenian Sufi 
Multikultural" Kota Pekalongan.”  
7 Ahmad Roisul Falah, “Makna Tarian Sufi Jalaludin Rumi di Pondok Pesantren Roudlotun Ni'mah 
Kalicari Semarang", Skripsi Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Walisongo.2015. 
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ekspresi atau ungkapan dari kehidupan yang diartikan lebih tinggi,kompleks, dan 

terintegrasi di dalam kehidupan seseorang, melebihi dari yang hanya sifatnya  

inderawi. Salah satu tanda dari spiritual adalah memiliki tujuan hidup, mencapai 

hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta, menghilangkan 

ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat-alat indera, perasaan, dan dari pikiran. 

Sedangkan menurut proses dalam spiritualitas, terbagi menjadi dua. Pertama 

kekuatan internal yang berhubungan dengan Tuhan. Kedua, perubahan fisik karena 

perubahan internal. Sama dengan meningkatnya kesadaran diri akan menimbulkan 

perubahan, yaitu berupa kemajuan diri (pengamalan atau ibadah).  

 Habib Muhammad, pemimpin majlis dzikir dalam Seni tari “Kesenian Sufi 

Multikultur” Kota pekalongan mempraktikkan tari sema dengan metode dzikir 

(mengingat Tuhan). Dalam praktik tersebut menjadikan seseorang memiliki pribadi 

yang lembut dan bersahaja. Di Indonesia dipelopori oleh syekh Nazim 

Nasabandiyah, dan diterapkan oleh Habib Muhammad dalam majlis dzikirnya. 

Sama halnya pada Tari Sema di pondok pesantren Bantul menerapkan metode 

dzikir dalam ekspresi tari Sema yang ditunjukkan oleh para santri di dalamnya.  

 

F. Problem Statements 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utama (problem statement) 

ialah mengenai salah satu kesenian tasawuf, yakni Tari Sufi yang dikenalkan oleh 

Jalaludin Rumi yang tidak bisa dipungkiri hal ini masih banyak menuai kontroversi 

di kalangan umat Muslim sendiri. 

Tarian pada era sekarang ini sudah menjadi hal yang umum dan banyak 

dipertontonkan. Tarian pun mempunyai bermacam-macam jenis  mulai dari tari tari 

tradisional, tari  modern, tarian untuk kesehatan, dan ada juga tarian yang digunakan 

dalam hal peribadatan atau tarian dalam segi agama. 

Dalam Islam khusunya dunia tasawuf, terdapat salah satu tarian yang 

menjadi icon bagi tasawuf yaitu tari sufi. Tarian yang pada awalnya hanya 

dilakukan oleh para penganut tarekat maulawiyah ini pada zaman sekarang sudah 
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berkembang dan mulai banyak diperagakan oleh orang-orang atau komunitas 

tertentu. Tarian tersebut diperagakan pada acara-acara tertentu sebagai  bentuk 

hiburan.  

Tidak hanya keindahan dan kelenturan yang ditampilkan dalam setiap tarian 

namun tentu saja terdapat makna dan juga arti didalamnya. Namun kerap kali 

orang-orang atau penonton tidak tahu dan tidak mengerti makna apa yang 

tersimpan. Hal tersebut juga yang terdapat dalam tari sufi. Tari sufi dalam setiap 

unsurnya memiliki makna-makna dan juga arti bagi para penarinya. 

Selain mengandung makna yang dalam pada setiap unsurnya, pada tari sufi 

juga memberikan manfaat bagi penarinya. Manfaat tersebut mereka rasakan setelah 

melakukan tari sufi dan juga menghayati dari setiap gerakannya. Disini penulis 

akan menggambarkan bagaimana prosesi tari sufi di pondok pesantren Maulana 

Rumi juga makna apa yang terkandung di setiap gerakan dan selanjutnya manfaat 

yang didapatkan dari tari tersebut bagi diri penarinya.  

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini terlebih dahulu penulis mengkaji beberapa 

jurnal, skripsi serta buku yang ada kaitannya  pada penelitian yang akan penulis 

susun dalam skripsi ini agar dapat memberi gambaran tentang sasaran yang akan 

penulis sampaikan dan juga agar terlihat perbedaannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan dan juga untuk menghindari adanya pengulangan atau rindakan plagiat 

dalam penelitian, maka penulis akan memaparkan penelitian yang pernah ada 

dengan skripsi yang penulis buat.  diantaranya sebagai berikut: 

Artikel jurnal oleh Rista Dewi Opsantini yang berjudul “Nilai-Nilai Islami 

Dalam  Pertunjukan tari Sufi Pada Grup “Kesenian Sufi Multikultur” Kota 

Pekalongan” pada Jurnal  Seni Tari, di Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Semarang, dengan nomor jurnal 01 dan volume 03 pada 

tahun 2014 di halaman 12. Jurnal ini berisi tentang bagaimana bentuk pertunjukan 

dan nilai-nilai Islami apa saja yang ada dalam pertunjukan tari sufi pada grup  
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Kesenian Sufi Multikultur Kota Pekalongan sebagai media  penyebaran nilai-nilai 

islami serta sebagai media dzikir dalam meningkatkan kesadaran spiritual yang 

terletak pada di setiap gerakannya yang mengandung nilai gerak jiwa manusia 

dalam mendekati Allah swt. Nilai-nilai Islami pada Tari Sufi dapat dilihat dari 

aspek auditif dan visual yang terdiri dari setiap gerakan, tata rias, tata busana atau 

kostum, properti yang digunakan dan juga  tempat yang untuk pertunjukan, yang 

mana semuanya mempunyai  arti filosofis masing-masing. Perbedaan dengan 

penulis yang dilakukan oleh penulis adalah pada penulisan Rista Dewi membahasa 

tentang bentuk pertunjukan  tari sufi di Grup kesenian seni multicultural di jepara 

serta bagaimana pengaruhnya dalam penyebaran agama islam yang dapat dilihat 

pada pertunjukan tersebut, sedangkan penulisan yang penulis lakukan lebih focus 

pada makna yang terkandung dalam tarian sufi serta manfaat apa yang diperoleh 

para penari.  

Skripsi  yang berjudul “Keberadaan Tari Sema Jalaluddin Rumi Pada 

Kelompok tari Sufi Jepara Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten 

Jepara Jawa Tengah” di program studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi ini berisikan tentang 

penyajian tari sema yang menggunakan dzikir yang didalamnya terkandung makna 

puji-pujian kepada Rasulullah beserta keluarga dan para auliyaa juga berisi doa-doa 

kepada Allah swt.,selain itu berisi tentang berbagai fungsi tari sema pada kehidupan 

sehari-hari yang salah satu fungsinya ialah sebagai media dzikir dan  dakwah. 

Perbedaan dengan penulisan yang penulis lakukan adalah pada penulisan tersebut 

berisi juga tentang fungsi dari tari sufi pada kehidupan sehari-hari sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang makna dari tari sufi .  

Skripsi Putri Ayu Silmu Afifah yang berjudul “analisis semiotic pesan 

dakwah islam dakam tari sufi pondok rumi” pada fakultas ilmu dakwah  dan ilmu 

komunikasi Universitas islam negeri syarif hidayatulloh Jakarta pada tahun 2019. 

Skripsi ini berisikan deskripsi tentang gerakan an busana dari tari sufi berdasarkan 

teori Roland Barthes serta menyajikan bahwa dalam tari sufi terdapat pesan dakwah 

yang mewakili ajaran-ajaran islam seperti kelembutan didalamnya. Perbedaan 
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antara skripsi ini dengan sekripsi yang penulis tulis adalah skripsi ini lebih menitik 

beratkan pada fungsi atau peran tari sufi sebagai media dakwah dan juga tentang 

deskripsi-deskripsi tentang tari sufi berdasarkan teori semiotic, sedangkan yang 

penulisan yang penulis lakukan yaitu mengkaji tari sufi berdasarkan tasawuf 

mencakup juga makna tasawuf yang terkandung dalam tari sufi ini. kesamaan 

dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis terdapat pada sama-sama 

mendeskripsikan juga tentang tari sufi. 

Berdasarkan ketiga tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya penelitian atau karya ilmiah yang berkonsentrasi pada pengkajian Tari Sufi 

yang lebih mengedepankan makna tasawuf yang terkandung pada tarian tersebut. 

Maka, pada penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan tujuan yang sudah 

dijelaskan pada poin tujuan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan 

bisa bermanfaat bagi semua kalangan. 

 

H. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni metode 

pendekatan kualitatif. Yakni sebuah metode atau pendekatan yang bertujuan 

memahami realitas sosial, yaitu dengan melihat dunia apa adanya dan bukan 

dunia yang seharusnya.8 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah: 

a. Pondok Pesantren Maulana Rumi yang bertempat di Desa 

Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

                                                           
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012).h.7 
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3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dala penelitian ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer dala penelitian ini diperoleh langsung dari sumber 

aslinya yaitu para penari sufi yang ada di pondok pesantren Maulana 

Rumi yaitu sebanyak 5 orang. Selain itu data primer juga berasal dari 

Kyai Kuswaidi Syafi’i selaku pengasuh pondok Pesantren Maulana 

Rumi. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: Dokumentasi, buku, jurnal, skripsi dan lain-lain 

4. Teknik Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah suatu metode dimana penulis 

berupaya mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, 

diantaranya yaitu: 

a. Observasi 

Teknik ini digunakan guna mempermudah serta mengetahui 

keadaan objektif lingkungan di Pondok Pesantren Maulana Rumi secara 

objektif, selain itu yang paling diprioritaskan dalam observasi ini adalah 

mengamati segala bentuk kegiatan yang dilakukan para penari sufi 

teruatama pada aspek-aspek pemaknaan dibidang tasawuf. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penulis melakukan 

wawancara terstruktur dengan bertanya jawab secara langsung dengan 

beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti kepada para penari 

sufi dan pengasuh Pondok Pesantren Maulana Rumi. Dan wawancara 

tidak terstruktur yaitu spontan peneliti tanyakan kepada lingkungan atau 
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anggota yang terkait dengan Tari Sufi di Pondok Pesantern Maulana 

Rumi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakna  sebagai suatu pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

 

5. Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai  proses mencari data dan 

menyusunnya  secara sistematis. Selanjutnya data-data yang diperoleh dari 

Pondok Pesantren Maulana Rumi akan disusun sebagaimana dijelaskan dala 

kerangka berpikir. Selain itu penting juga  menganalisis dari hasil wawancara 

narasumber yang mana dalam hal ini adalah para penari dan pengasuh Pondok 

Pesantren Maulana Rumi. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini agar dapat lebih mudah dipahami serta 

terperinci, maka penulis membagi penulisan ini menjadi lima bab yang mana pada 

setiap bab memiliki sub-bab masing-masing. Penulisan sub-bab tersebut 

dimaksudkan agar penjelasan lebih rinci dan memberikan gambaran yang lebih 

spesifik, dan nantinya diharapkan agar mempermudah dalam memahami penjelasan 

yang akan disampaikan. Berikut ini penulis paparkan penjelasan tentang 

sistematika penulisannya yang lebih lengkapnya.  

Bab I Pendahuluan.  

Pada bab satu ini berisi tentang gambaran besar penulisan skripsi yang 

tercakup dalam pendahuluan yang memuat tentang latar belakang mengapa penulis 

mengambil judul dan penelitian tersebut. Kemudian rumusan masalah,tujuan dan 
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manfaat penelitian, kerangka pemikiran, problem sistematis, dan disebutkan juga 

hasil penelitian terdahulu.  

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab dua menjelaskan tentang tasawuf dan juga seni yang berupa tari sufi. 

Dalam penulisan ini dijelaskan tentang tasawuf mulai dari tasawuf dijelaskan dari 

segi bahasa dan istilah kemudian dasar-dasar tasawuf, macam-macam tasawuf dan 

juga maqamat dalam tasawuf. Selanjutnya menjelaskan tentang tari sufi mulai dari 

tokoh Jalaluddin Rumi sebagai pembawa tarian ini, kemudian pengertian tari sufi 

lalu makna dan juga manfaat dari tari sufi.  

Bab III Metodologi Penelitian  

Bab tiga ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini. mulai dari lokasi penelitian yang diambil, jenis penelitian yang 

digunakan, jenis data, sumber data, dan kemudian teknik pengumpulan data.  

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan  

Pada Bab ini membahas tentang hasil temuan yang didapat selama 

menjalankan penelitian mengenai makna tari sufi bagi para penari dan juga manfaat 

yang diperoleh para penari setelah melakukan tari sufi. Selanjutnya hasil penelitian 

tersebut dipaparkan dalam sub-bab yang menjelaskan terlebih dahulu tentang 

kondisi para penari di pesantren Maulana Rumi, waktu pelaksanaan tari sufi di 

pondok pesantren maulana Rumi, kemudian makna dan manfaat tari sufi bagai 

penari.  

Bab V Penutup  

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, maka pada bab 

ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi akademisi dan juga 

praktisi juga kepada para pihak yang sudah terlibat dalam penelitian ini.
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