
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Fenomena yang.terjadi dilingkungan masyarakat atau manusia dimasa kini

salah  satunya  kurangnya  peranan  nilai-nilai  spiritual  di  dalam  kehidupannya

sehari-hari sehingga secara mengglobal manusia saat ini mengalami kehampaan

spiritual  sejak  rasionalisme  yang  tersistematisasikan  semakin  berkembang

manusia hanya di pandang dari  sisi  fisiologis atau lahiriahnya saja.  Salah satu

yang  mengakibatkan  memuncaknya  masalah  rasionalisme  dan  teknologi

ultramodern  adalah  persepsi  tetang  Tuhan  dan.kebertuhanan  tidak  lagi

mendapatkan  tempat  yang  layak,  kebanyakan  manusia  modern  lupa  akan

immortalitas dirinya yang hakiki tadi. Manusia modern mengabaikan kebutuhan

paling  mendasar,  yang  bersifat  ruhiyah,  sehingga  mereka  tidak  mendapatkan

ketenteraman batin, yang berarti tidak adanya keseimbangan dalam diri, terlebih

lagi bila tekanannya pada.kebutuhan materi kian meningkat maka keseimbangan

akan semakin rusak. 

Di  dalam hidup kita  sehari-hari  pasti  akan merasakan rasa  jenuh,  setres,

ketidakpuasan, emosi, dan lain sebagaimana hal tersebut manusiawi, tetapi bila

jasmani dan rohani memikul masalah yang cukup serius, secara berlebihan akan

menimbulkan hal-hal yang buruk terhadap diri kita sendiri. Bahkan tidak banyak

orang yang sakit jiwa, bunuh diri, dan melakukan sikap kriminalitas, dikarenakan



memikul  masalah  yang  tidak  bisa  mereka  pikul  sehingga  hal  tersebut  yang

mendorong mereka seperti itu. 

Seperti  halnya kasus dalam sebuah televisi siaran berita yaitu terdapat di

lingkungan masyarakat negara indonesia dikarekan mengalami beberapa masalah

yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni di wilayah DKI Jakarta dimana Dinas

sosial DKI mencatat terjadi peningkatan penderita orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ)  dan  orang  dengan  masalah  kejiwaan  (ODMK) yang  mencapai  angka

2.962 orang yang di tampung di tiga panti sosial milik Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta  yakni  panti  Harapan  Sentosa  1,2,  dan  3.  Mubarta  Husin,  dan  Arifin

menyebutkan “terjadi peningkatan prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia

sebesar 6,55% dan data-data dari 33 rumah sakit jiwa (RSJ) di seluruh indonesia

mengungkapkan hingga kini jumlah penderita gangguan jiwa berat mencapai 2,5

juta orang”.1

Masalah yang terjadi di ruang lingkup masyarakat bukan hanya soal orang-

orang yang mengalami gangguan jiwa, tetapi ada yang memiliki beban pikiran

yang  berat  sehingga  tidak  terkontrol  lagi  emosinya,  tidak  bisa  menahan  hawa

nafsu sehingga terjadi kriminalitas.

Dapat kita lampirkan dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sosial

hal tersebut terjadi karena kurangnya iman kepada Allah SWT tidak dekat dengan

sang maha kuasa, tidak ada rasa percaya terhadap takdir yang telah ditulis oleh

sang maha kuasa, sehingga sudah tidak ragu lagi untuk melakukan hal-hal yang

justru dilarang dalam agama. Didalam sebuah agama mengajarkan bagaimana kita

1 Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin dari Pasien Gangguan Jiwa, Sukmawati Paramitha,
Sukma Noor Akbar, Neka Erlyani, Jurnal ecopsy, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2014, 106



sebagai  mahkluk untuk memperoleh rasa hati  tenang,  pikiran positif,  jiwa dan

raga  merasa  ringan dan trentram yaitu  dengan cara  menjalankan ibadah  solat,

bersolawat kepada nabi Muhammad SAW, berdzikir, melakukan wirid, membaca

Al-Qur’an, dan melakukan amalan ibadah lainnya.

Hidup kita  sebagai  insan manusia  pasti  tidak lepas  dari  rasa keterikatan,

terikat akan sesama manusia, terikat akan kluarga, terikat akan budaya yang ada di

lingkungannya,  bahkan terikan dengan agama, bukan hanya agama melainkan

dengan aliran atau tarekat yang ada didalamnya untuk memperoleh ketenangan

jasmani  maupun  batiniyah.  Tarekat  adalah  salah  satu  metode  praktis  untuk

membimbing para pengamal untuk meniru cara berpikir, perasaan dan tindakan

menuju  kepada  tingkatan  iman  yang  lebih  baik  untuk  mencapai  hakikat,  lalu

secara praktis Tarekat bisa disebut sebuah metode kontemplasi olah jiwa dengan

cara tertentu sesuai dengan pengetahuan dan pengamalan para guru. Ulama-ulama

sufi  di  Jawa  mengartikan  Tarekat  (thariqah)  adalah  melakukan  kegiatan  olah

batin, latihan-latihan (riyadhah) dan perjuangan (mujahadah) kerohanian. Tujuan

diri  kita  bertariqah yaitu  membersihkan diri,  jiwa dan senan tiasa  terasa  lebih

dekat  dengan  sang  ilahi  Allah  SWT, dengan  menempuh  metode-metode  atau

amalan sebagai cara mencari keridhoan Allah SWT.

Salah satu tarekat yang mu’tabarah dalam agama islam yaitu aliran tarekat

Tijaniyah yang pada awalnya didirikan oleh walialloh Syekh Ahmad Al-Tijani

yang nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin muhammad bin Al-Mulk tar

Al-Tijani. Tarekat Tijaniyah ini memiliki cara khusus untuk bisa berkomunikasi

dengan yang maha agung yakni dengan mengamalkan solawat Al-Fath, solawat



tersebut  memiliki  manfaat  yang  bisa  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan

spiritualitas kepada masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penulis  begitu  tertarik  dengan  adanya  tarekat  tijaniyah  yang  berada  di

Kabupaten  Sumedang karena  tarekat  tersebut  memiliki  waktu  tertentu,  amalan

tertentu, memiliki cara atau jalan agar bisa merasa dekat dengan sang pencipta,

agar memperoleh olah batin yang baik dan terkontrol yaitu dengan melakukan

amalan solawat al-fath. Maka dari itu hal ini yang melatar belakangi penulis untuk

mengambil  judul  “AMALAN  DAN  PRAKTEK  KEAGAMAAN  THARIQOH

TIJANIYAH (Studi terhadap pengamalan sholawat Al-Fath di Pesantren Ulumul

Huda Al-Musri’i di Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  ini  terfokus  kepada  Amalan  Dan

Praktek Keagamaan Thariqoh Tijaniyah Studi terhadap pengamalan sholawat Al-

Fath di Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i  di  Desa Cilembu, Kec. Pamulihan,

Kab.  Sumedang.  Agar  pembahasan  tidak  jauh  dan  melenceng  dari  yang  telah

direncanakandan  supaya  mudah  dalam  memecahkan  masalah  maka  peneliti

memberikan batasan penelitian ini, Sehingga timbul beberapa rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i terhadap Tarekat

Tijaniyah?

2. Bagaimana  pengamalan  Shalawat  Al-Fatih  di  Pesantren  Ulumul  Huda Al-

Musri’i?



3. Bagaimana pengalaman pengamalan Shalawat Al-Fatih di Pesantren Ulumul

Huda Al-Musri’i?

C. Tujuan Penelitian

Para  penulis  disetiap  penelitiannya  pasti  memiliki  tujuannya  masing-

masing, tujuan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari pernyataan penelitian

di atas, maka dari itu peneliti menemukan tujuan penelitian diantaranya :

1. Bertujuan  menggali  pemahaman  Pesantren  Pesantren  Ulumul  Huda  Al-

Musri’I terhadap Tarekat Tijaniyah. Hal ini menjadi pembeda penelitian ini

dengan penelitian lainnya tentang tarekat Tijaniyah.

2. Bertujuan  untuk  mengemukakan  bentuk-bentuk  pengamalan  Shalawat  Al-

Fatih di Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i.

3. Bertujuan  untuk  menelusuri  pengalaman-pengalaman  dari  keutamaan

pengamalan  Shalawat  Al-Fatih  yang dilakukan oleh  para  pengikut  Tarekat

Tijaniyah di Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i.

Poin  2  dan  3  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk  pengamalan

shalawat Al-Fatih selain dari pengamalan dan pengalaman yang biasa dilakukan

dalam  tradisi  tarekat  Tijaniyah,  baik  dalam  pengamalan  sesuai  tradisi  ajaran

ataupun secara personal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis



Penelitian ini  merupakan bagian  dari  bidang disiplin  ilmu Studi  Agama-

Agama (religious  studies),  di  antaranya sosiologi  agama,  fenomenologi  agama

dan mistisme Islam (Tasawuf). Sehingga diharapkan, penelitian ini menjadi sarana

untuk implementasi kajian-kajian teoritis studi agama-agama dalam mengkaji dan

meneliti  berbagai  fenomena  keagamaan  di  masyarakat.  Serta  mengembangkan

disiplin keilmuan studi agama-agama di Fakultas Ushuluddin UIN SGD Bandung.

Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  pembanding  dalam  mengkaji

fenomena tarekat-tarekat di Indonesia, khususnya Tarekat Tijaniyah.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian  ini  memfokuskan  kepada  permasalahan  tentang  amalan  dan

praktek  Thariqoh  Tijaniyah  Studi  terhadap  pengamalan  sholawat  Al-Fath  di

Pesantren  Ulumul  Huda  Al-Musri’i  di  Desa  Cilembu,  Kec.  Pamulihan,  Kab.

Sumedang, maka dengan adanya penelitian ini semoga bisa menjadi sumbangan

pemikiran  bagi  tokoh  masyarakat  dalam  sikap  membina  kerukunan  hidup,

lingkungan,  antar  umat  beragama,  dan  Penelitian ini  secara  praktis  dilakukan

sebagai salah satu syarat kelulusan strata satu (S1) dan mendapat gelar Sarjana

Agama  (S.Ag)  dalam  jurusan  Studi  Agama-Agama  Fakultas  Ushuluddin

Universitas Islam Negeri.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang,  sejauh  yang  penulis  ketahui  bahwa  yang  membahas  tentang

amalan dan praktek Thariqoh Tijaniyah Studi terhadap pengamalan sholawat Al-



Fath di Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i  di  Desa Cilembu, Kec. Pamulihan,

Kab.  Sumedang,  belam ada  yang  membahas,  dan  belum ada  yang melakukan

penelitian ini.

Melengkapi kajian, hasil dari membaca, penulis belum menemukan skripsi

yang  membahas  tentang  tarekat  Tijaniyah khususnya  di  daerah  cilembu

sumedang, tetapi ada yang menyinggung perihal tarekat tetapi bedanya penelitian

ini  membahasan  tentang  tarekat  tijaniyah,  dan  yang  di  temukan  dalam proses

kajian pustaka yaitu membahas beberapa aspek tentang sejarah, latar belakang,

munculnya tarekat qodariyah dan tarekat naqsabandiyah, diantaranya ditemukan

pada buku,  mengenal dan memahami tarekat-tarekat mukhtabarah di Indonesia,

di  susun  oleh  Sri  Mulyati  dan  di  terbitkan  pada  tahun  2005  oleh  kencana  di

jakarta, buku setebal 416 halaman menjelaskan tentang tarekat-tarekat yang ada

dan  berkembang  di  Indonesia  seperti  Tarekat  Qodiriyah,  Tarekat  Syadziliyah,

Tarekat  Naqsabandiyah,  Tarekat  Khalwatiyah,  Tarekat  Sammaniyah,  Tarekat

Qodiriyah  Wa Naqsabandiyah,  dan  lainnya,  Tarekat  Tijaniyahpun  di  paparkan

secara luas dalam buku tersebut.

Buku,  Pengantar  Studi  Tasawuf,  karangan  Dr. Asmaran  As.,  W.A.  Edisi

revisi  cet.  2,  Jakarta  PT Raja  Grafindo  Persada,  juli  2002,  buku  setebal  416

halaman  yang  menjelaskan  tasawuf,  sufisme,  atau  mistisisme  sering  juga

dikatakan sebagai kekayaan rohani Islma yang masih terpendam. Kini dalam era

globalisasi, ia benar-benar amat di dambakan dalam upaya memadatkan kualitas

iman dan takwa.2

2 Dr. Asmaran As., M.A. “Pengantar Studi Tasawuf”, Edisi revisi Cet.2, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002



Buku,  Urban  Sufism,  karangan  Martin  van  Bruinessen  dan  Julia  Day

Howell.  Ed.1 di terbitkan di jakarta Rajawali  Pers, 2008. Buku yang memiliki

ketebalan 577 halaman membahas tentang kebangkitan Sufisme pada masa pasca-

modernitas  dan  globalisasi  ini,  tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  juga  hampir

seluruh kawasan Dunia Muslim, dan bahkan dikalangan muslim diaspora Barat.

Ini bertentangan dengan anggapan sementara ahli yang pernah memprediksikan

Sufism  tidak  dapat  bertahan  ditengan  modernisasi,  dan  kemudian  globalisasi.

Tetapi Martin van Bruinessen dan Julia Day Howell mengingatkan, kebangkitan

sufisme tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya sebagai suatu bentuk kaum Sufi

terhadap modernitas dan globalisasi.3

Buku, Tarekat Tijaniyah yang berjudul Mengemban Amanat Rahmatan Lil-

alamin, dengan penulis KH. A. Fauzan Adhiman Fathullah di terbitkan pada bulan

Maret  2007.  Buku tersebut  khususnya membahas   tarekat  tijaniyah,  umumnya

mencakup  bahwa  peranan  tasawuf  dan  tarekat  besar  sekali  dalam  proses

pengislaman Indonesia. Hampir semua penyebar Islam di Indonesia ber-Thariqoh.

Dan patut ditambah bahwa selain ilmu tasawuf mereka juga mengajar ilmu fiqh,

mulai  dari  abad ke-17 (Miladi)  sampai  awal  abad ke-19 hampir  semua ulama

Indonesia yang mengarang kitab tentang fiqh adalah juga terkenal ahli tasawuf

dan tarekat.4 

Selanjutnya skripsi tentang,  pengalaman keagamaan tarekat qadiriyah wa

naqsabandiyah, di susun oleh ita rosita dan di terbitkan tahun 2016. Dalam skripsi

3 Martin van Bruinessen dan Julia Day Howell, Urban Sufism, Ed.1, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2008

4 KH. A. Fauzan Adhiman Fathullah, Thariqah Tijaniyah Mengemban Amanat Rahmatan
Lil-alamin, Kalimantan Selatan: Yayasan Al-Anshari Banjarmasin, 2007



ini membahas tentang tradisi Tareka Qodariyah wa Naqsabandiyah yaitu proses

Manaqiban  dalam  ritual  keagamaannya.  Dalam  pelaksanaan  manaqiban

pengalaman keagamaan yang di dapat  oleh para pengikut  ajaran tersebut  yang

dirasakan saat melaksanakan dzikir begitu berbeda, serta membahas pula sejarah

dan perkembangan tarekat di bojong bolang sukadana sumedang.5

Jurnal yang berjudul  Tarekat Tijaniyah (Pengalaman Tarekat Tijaniyah di

Pondok Pesantren Al-Falah Biru Garut), karangan Saepul Anwar yang berbicara

menyenai tentang karunia penting yang diberikan tuhan kepada manusia adalah

akal,  dan  kalbu.  akal  merupakan  alat  untuk  berfikir  secara  rasional  melalui

pengamatan indrawi,  sedangkan kalbu tidak melalui  kaca mata indrawi tapi  ia

langsung memperoleh pengetahuan dari  sumber yang utama yaitu  Allah  SWT.

Sejarah  mencatat  bahwa  agama  islam  telah  mengembangkan  keduanya.  Akal

dikembangkan  oleh  para  Teolog,  filsuf  dan  mufassirin,  sedangkan  kalbu

dikembangkan oleh para sufi sejak abad ke-8 M yang kemudian sekita abad ke-12

M  berkembang  menjadi  sebuah  organisasi  kaum  sufi  yang  bernama  Tarekat.

Tarekat Tijaniyah salah satunya.6

Walaupun permasalahan berbeda dengan penulis, tetapi penulis mengambil

beberapa  pembahasan  tentang.Tarekat  Tijaniyah  sebagai  rujukan  untuk

melengkapi tugas metode penelitian penulis.

F. Kerangka Teori

5 Ita Rosita, dalam skripsi yang berjudul Pengalaman Keagamaan Tarekat Qodiriyah wa
Naqsabandiyah, Bandung (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)

6 Tarekat Tijaniyah (Pengalaman Tarekat Tijaniyah di Pondok Pesantren Al-Falah Biru
Garut), Saepul Anwar, Jurnal Kajian Pendidikan Agama-Ta’lim, Vol. 5, No. 2, 2017, 01



Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yaitu fenomenologi dalam

upaya  menangkap  fenomena  dari  pengamalan  sholawat  Al-Fath,  sebagai  alat

analisis  agar fenomena tersebut terungkap utuh sesuai  kenyataannya.  Beberapa

teori yang memungkinkan untuk digunakan dalam menganalisis subjek penelitian

ini  yakni,  tentang  teori  fenomenologi  yang  tergolong  ke  dalam  bangunan

paradigma  definisi  sosial.  Paradigma  definisi  sosial  dimaksudkan  sebagai

paradigma yang memandang bahwa setiap tindakan memiliki arti dari individu.

Kata kunci  dari  fenomenologi  dalam paradigama definisi  sosial  adalah adanya

intersubjektif  dan  antarsubjektif  dalam  melihat  suatu  fenomena  di  dalam

masyarkat.7

Fenomena  agama  tersebut,  dapat dipahami  melalui bentuk  agama  dan

dimensi keagamaannya.8 Joachim Wach mengemukakan perihal gemeinschaft atau

komunitas yang dapat membentuk suatu prinsip agama yang terpadu.  Pemikiran

Joachim  Wach  berlandaskan  pada  tanggapan  bahwa  keagamaan  yang  bersifat

subjectivitas dapat diobjektifkan dalam berbagai macam ungkapan yang memiliki

struktur yang dapat di pahami.9 Menurut Joachim Wach, agama adalah perubahan.

manusia  yang  paling  tinggi  derajatnya  dalam  kaitannya  dengan  Tuhan  sang

pencipta, hanya kepadanya manusia.  memberikan kepercayaan serta keterikatan

yang  sesungguhnya.  Salah  satu  yang  terdapat  di  dalam  suatu  agama  adalah

pengalaman keagamaan, dimana pengalaman keagamaan adalah suatu perasaan

yang didapatkan manusia  pada saat  ia berhubungan atau memiliki  sebuah rasa

7 Pendekatan fenomenalogi terhadap tarekat telah banyak digunakan, seperti oleh Rizqa
Ahmadi dalam Sufi Profetik: Studi Living Hadis Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di
Kabupaten Trenggalek, JURNAL LIVING HADIS, Vol. 2 Nomor (Mei, 2017), 289-315.

8 Keberagamaan  Masyarakat  Adat  Cikondang  Dalam Menghadapi  Modernisasi,  Deni
Miharja, ISLAM REALITA: Journal of Islamic & Social Studies, Vol. 1, No. 1, Januari-juni 2015

9 Adeng Muchtar Ghazali, Ilmu Studi Agama, (Bandung,  Pustaka Setia, 2005), 44



keterikatan  dengan  yang  maha  mutlak.10 Joachim  Wach  menguraikan  dengan

sangat  mendalam  tentang  hakikat. pengalaman  keberaagamaan  Religous

Experience, meliputi:

1. Ekspresi keagamaan dalam bentuk pemikiran (thought). 

Ungkapan  seperti  ini  bisa  dalam  sifat  Teologis  (Tuhan)  yaitu  dengan

mengungkapkan  hakikat  Tuhan,  sifat-sifat  Tuhan,  sejarah  Tuhan,  awal  mula

mengenal  Tuhan,  serta  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  lalu  dalam  bentuk

doktrin seperti wahyu yang mutlak, kitab suci;

2. Dalam bentuk perbuatan (action). 

Dalam bentuk ini mengandung makna hasil dari adanya pemahaman tentang

Tuhan, alam, dan makhluk yang hidup didalamnya yang di proleh melalui proses

berpikir.  Bentuk  ini  terungkap  melalui:  beribadah,  mendekatkan  diri  kepada

Tuhan,  memberi  pelayanan,  santunan,  atau hadiah kedapa Tuhan, berbuat  baik

pada sesama manusia.

3. Pengalaman keagamaan. dalam bentuk pengikut (Fellowship). 

Kelompok  keagamaan  hadir  melalui  kegiatan  keagamaan,  setiap. agama

mengembangkan  suatu  kelompok  keagamaannya,  dengan  berkelompok

keagamaan adalah suatu cara menghayati Tuhan, mempraktekan keimanan secara

persekutuan.11

10 Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama (Alih Bahasa Djamannuri Ed), Cetakan IV,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 34

11 Konsep Pengalaman Keagamaan Joachim Wach, Triyani Pujiastuti, Syi’ar, Vol. 17, No.
2, Agustus 2017



Bahwa  dengan  pengalaman  keagamaan  seseorang  dalam  diri  manusia

muncul rasaa kesadaran merendahkan diri sehingga. bukan memperkokoh suatu

hubungan, melainkan dialan yang memperkokoh hubungan melalui pelaksanaan

praktek  keagamaan.  Dengan  mengikuti  pemikiran  Joachim  Wach  diharapkan

dapat membantu menelusuri dan mengurai permasalah dalama penelitian ini.

Selain  penguraian  tentang pengertian  agama dan pengalaman keagamaan

dari pemikiran Joachim Wach, agama pun memiliki unsur esoteris yang sangat

penting.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  dari  teori  Tasawuf  itu  sendiri  yaitu

memilih jalan hidup secara Zuhud, menjauhkan diri dari perhiasan hidup dalam

segala bentuknya. Tasawuf itu adalah bermacam-macam ibadah, wirid dan lapar,

berjaga  di  waktu  malam  dengan  memperbanyak  solawat  dan  wirid,  sehingga

lemahnya  unsur  jasmaniyah  dalam  diri  seseorang  dan  semakin  kuatlah  unsur

rohaniyahnya. Tasawuf dengan kata lain menundukan jasmani dan rohani dengan

jalan  yang  disebutkan  di  atas  sebagai  usaha  mencapai  hakikat  kesempurnaan

rohani dan mengenal zat Tuhan dengan segala kesempurnaannya.12

Nama lain dari  kata Tasawuf ialah “Mistisisme dalam Islam”. “Sufisme”

sebutan  yang  di  kenal  oleh  kalangan  orientalis,  kata  “Sufisme”  itu  sendiri

merupakan  terminologi  dari  mistisisme  Islam.  Tasawuf  pula  bertujuan  untuk

memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dengan Tuhan. Makna yang

dimiliki  dari  kata  hubungan  tersebut  dimana  dengan  penuh  kesadaran,  bahwa

manusia  sedang  berada  di  pangkuan  Tuhan.  Melalui  kesadaran  tersebut  akan

12 Ibrahim Hilal, Al-Tasawwuf Al-Islami Baina Al-Din wa Al-Falsafah, (Dar Nahdiah al-
Arabiah, Cairo, 1979), 1



menghasilkan kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan.

Inilah sisi spiritualitas dalam ekspresi keagamaan, yang diartikan pula bahwa:

Spiritual  (atau  pemikiran  mengenai  spiritualitas)  dalam  Islam  di  kenal
dengan tasawuf. atau mistisisme Islam, atau sufisme. Kata spiritual dari kata
dasar spirit yang berarti antara lain bagian non-material dari manusia, jiwa,
wujud  rasional  yang  berbeda  dengan  badan  material,  wujud  non-fisik,
misalnya  Tuhan  adalah  spirit.  Dewasaa ini  telah  terjadi  peningkatan
kecenderungan  masyarakat  terhadap  spiritualitas.  Fenomena  ini  ditandai
dengan berkembangnya gerakan tarekat, pengajian eksekutif, kursus-kursus
tasawuf,  training  spiritual,  dan  layanan  konsultasii persoalan  sosial
keagamaan melalui media cetak dan elektronik.13

Tasawuf yang telah terorganisir kemudian disebut dengan tarekat. Lahirnya

tarekat tidak. terlepas dari tasawuf secara umum, terutama peralihan tasawuf yang

bersifat personal kepada. tarekat sebagai suatu organisasi.14  Pada periode awal

pertama upaya semacam ini ditempuh oleh mereka yang dikenal sebagai zuhhad.15

Menurut  terminologi,  tasawuf  merupakan  upaya  mendekatkan  diri  sedekat

mungkin  kepada  Tuhan,  .dengan  menggunakan  intuisi  dan  daya  emosional

spiritual yang dimiliki. manusia sehingga benar-benar merasa berada di hadirat-

nya.16 Upaya  pencapaian  ini  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  panjang  yang

disebut maqâmât dan ahwâl.17 Tasawuf mengalami perkembangan makna, yang

semulaa diamalkan secara invidual,  seperti  yang terjadi pada masa awal Islam

hingga  abad  ke-5/11.  Namun dengan  bertambahnya. jumlah  pengikut  tasawuf,

13 Siti  Rahmatiah.  Perkembangan  Aliran  Spiritualisme  Di  Dunia  Islam  (Tarekat
Mawlawiyah), Sulesana Volume 12 Nomor 1 (2018:45), 45-60.

14 Abû al-Wafa’ al-Ghanimî al-Taftazanî, Sufi dari Zaman ke Zaman, terj. Ahmad Rofi’I
Ustman (Bandung: Pustaka ITB, 1985), 21. Teori lain mengatakan bahwa asal kata tasawuf juga
berasal dari kata “ahl al-suffah”, “saf”, sufi, sophos, namun teori paling akurat ialah berasal dari
sufi di atas. Harun Nasution, Falsafat dan Mistisme Dalam Islam, cet. 10 (Jakarta: Bulan Bintang,
1999), h. 54-55.

15 J. Spencer Trimingham, Madzhab Sufi, terj. Lukman Hakim (Bandung: Pustaka, 1999),
1-2.

16 Harun  Nasution,  Islam Ditinjau dari  Berbagai  Aspeknya,  cet.  5  (Jakarta:  UI  Press,
1985), 71.

17 J. Spencer Trimingham, Madzhab Sufi, terj. Lukman Hakim (Bandung: Pustaka, 1999),
3-4.



maka secara perlahan terjadi  transformasi  tasawuf dari  semata  sebagai  doktrin

menjadi organisasi (tarekat) sepanjang abad ke-6/12 dan hingga saat ini.18 

Jadi,  dengan  menempuh  jalan  yang  benar  secara  mantap  dan  konsisten,

manusia dijanjikan. Tuhan akan memperoleh karunia hidup yang bahagia yang

tiada terkira. Hidup bahagia itu ialah hidup sejati, yang dalam ayat suci tersebut

diumpamakan  dengan  air  yang  melimpah  ruah.  Dalam  literatur  kesufian,  air

karunia Ilahi itu disebut "air kehidupan". Inilah. yang secara simbolik dicari oleh

para  pengamal  tarekat,  yang  wujud  sebenarnya  tidak  lain  ialah  "pertemuan"

dengan Tuhan dengan ridla-Nya. 

Penggunaan  istilah  “tarekat”  dalam  arti  persaudaraan. kesufian  (shûfî

brotherhood)  adalah hasil  perkembangan. makna semantik perkataan itu,  sama

dengan yang terjadi  pada perkataan “syarî‘ah”  untuk ilmu hukum Islam (juga

dapat disebut fiqih dalam pengertian yang sedikit lebih sempit sementara makna

fiqih  itu  menurut  asalnya  ialah  pemahaman  agama  secara  keseluruhan,  tidak

terbatas hanya kepada bidang. hukum dan peribadatan semata). 

Penjelasan lebih mendalam tentang kerangka teoritis ini akan diurai dalam

bab  II  tentang  landasan teoritis.  Namun,  uraian  kerangka  teoritis  di  atas  akan

terpusat  pada  kerangka  teoritis  pengalaman  keagamaan  (religious  experiences)

dari Joachim Wach, yang digambarkan dengan gambar sebagai berikut:

18 Fazlur Rahman,  Islam, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Perpustakaan Salman ITB,
1984), 226.



Bagan 1.1 Kerangka Teoritis Proses Penelitian

FENOMENA 
Shalawat Al-Fatih
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Pemaknaan
(Thought)
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(Fellowship)
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STUDI AGAMA-

AGAMA

FENOMENOLOGI 
AGAMA:
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Pengalaman Keagamaan

ESOTERIS AGAMA:
Tasawuf & Tarekat



G. Langkah-langkah Penelitian

Sesuai  dengan  rumusan. masalah  dan  tujuan. yang  telah  dimuat  dan

ditentukan_dalam penelitian ini, maka dalam segi jawabannya, agar sistematis dan

terarah, perlu bagi penulis untuk_menentukan langkah-langkah apa saja yang ajan

diambil dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis metode deskriptif kulialitaif dalam penyusunan

karya ilmiah ini. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang

berusaha  memaparkan  suatu  realitas  secara  alamiah  (natural  setting)  dan

memahami isi makna didalamnya.19 Peneliti berperan sebagai instrument kunci,

dalam  mengumpulkan  data  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data

triangulasi, analisis data pun dilakukan secara induktif, hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan pada makna yang peneliti  dapatkan dalam proses pencarian

data.20 Maka dar itu, alasa penulis menggunanakan penelitian dengan jenis metode

kualitatif  untuk membuat  deskripsi  atau berusaha menggambarkan,  melukiskan

secara sistematis,  real,  serta akurat_mengenai fakta-fakta,  serta hubungan_antar

fenomena yang di selidiki.21

2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian karya ilmiah Studi terhadap pengamalan

sholawat  Al-Fath  dilaksanakan  di  Pesantren  Ulumul  Huda  Al-Musri’i  di  Desa

Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang. Alasan dari penulis untuk melakukan

19 Memahami  Metode  Kualitatif,  Gumilar  Ruswila  Somantri,  Jurnal  Makara  Sosial
Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005,  58

20 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Alfabeta, 2009), 1.
21 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Ghali Indonesia, 2011),  63



penelitian di lokasi tersebut karena penulis telah mengetahui bagaimana kondisi

obyektif  masyarakat  di  lokasi  tersebut,  belum ada  yang  melakukan  penelitian

secara mendalam tentang amalan dan ritual dari Tarekat Tijaniyah, serta tarekat

Tijaniyah ini adalah suatu tarekat baru di lingkungan tersebut sehingga penulis

sangat tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini  sehingga memudahkan

penulis untuk mengambil data-datanya.

3. Sumber Data

Untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, maka harus memperoleh data

yang relevan, dapat dipercaya, dan valid, dalam mengumpulkan data penelitian

ini,  maka  ada  dua  sumber  yang  peneliti  gunakan,  yaitu  data  primer  dan  data

sekunder.

Yang pertama,  data primer merupakan data pokok atau tangan pertama. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti dapat memperoleh melalui informasi langsung

dari tokoh agama atau pimpinan tarekat tijaniyah tersebut, para tokoh masyarakat

seperti kepala desa, rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW), para murid, para

jemaah,  juga  dari  sisi  responden  masyarakat  setempat,  tokoh-tokoh  tersebut

diantaranya:

1. Bapak Koko Komarudin

2. Bapak KH. Jajang Syafe’i

3. Bapak Anan

4. Bapak Yoga

5. Ibu Hj. Syifa

6. Ibu Nawangsih



Data primer di proleh melalui hasil  wawancara dan observasi.  Sementara

data  yang kedua,  data  sekunder  yaitu  diperoleh  dari  berbagai  hasil  penelitian

tentang tarekat Tijaniyah yang telah dilakukan sebelumnya, dari literatur, jurnal,

buku, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat dara primer dari para tokoh agama,

tokoh  masyarakat,  para  murid  tarekat  tijaniyah,  serta  warga  setempat  melalui

proses wawancara dan observasi, sedangkan cara untuk mendapatkan data yang

bersifat  sekunder seperti  teori-teori,  sudut pandang, hasil_penelitian,  buku, dan

catatan-catatan  di  gunakan  studi  dokumentasi  dan  kepustakaan.  Observasi

langsung, dilakukan untuk mendapatkan data_secara langsung dari sumber primer,

khususnya dengan melihat  langsung kondisi,  situasi  lokasi,  suasana  kehidupan

dan perilaku-perilaku subyek peneliti yang teramati lainnya. Wawancara, teknik

wawancara  baik  yang  terorganisir  maupun  yang  tidak  terorganisir  di  lakukan

terutama  untuk  mendapat  pengetahuan  perihal  pandangan,  pendapat,

keterangan_atau  kenyataan-kenyataan  yang  dilihat  dan  dialami  oleh  para

responden dan informan. Proses wawancara dilaksanakan baik secara langsung

atau  tatap_muka,  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  media  telepon.  Studi

pustaka atau dokumentasi, dilakukan. terutama untuk melengkapi dan menguatkan

data yang didapat baik dari hasil observasi maupun hasil wawancara. Disamping

untuk  kepentingan  yang  bersifat  teoritis,  guna  memperoleh_kejelasan  dan

masukan atas masalah_penelitian yang dibahas. 



5. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara,

studi literatur, dengan terfokus pada hal yang sedang diteliti mengenai Amalan

Dan  Praktek  Keagamaan  Thariqoh  Tijaniyah (Studi  terhadap  pengamalan

sholawat Al-Fath di Pesantren Ulumul Huda Al-Musri’i di Desa Cilembu, Kec.

Pamulihan,  Kab.  Sumedang)  perlu  dianalisis  secara  akurat  dan  seksama  dan

selanjutnnya dilakukan dengan jalan membuat abstraksi, tahan akhir dari analisis

data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang dihasilkan. Penulis

melakukan  penafsiran_dengan  menggunakan  penganalisaan. data  dengan

menggunakan_kerangka  logika.  Hal  ini  untuk .memudahkan  peneliti  dalam

mengambil_kesimpulan.

Analasis  data  sebagai  proses  menyusun data  agar  dapat  di  tafsirkan  dan

diinterpretasi yang artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola

atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Berkenaan dengan hal

tersebut,  analisis  data  hasil  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan

langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan  dan  menginventarisir  seluruh  data  yang  berhubungan

penelitian penulis.

b. Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan

latar  belakang  masalah  dan  data  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan

permasalahan ini.

c. Mengklarifikasi data yang diproleh.

d. Terakhir mengambil kesimpulan dari penelitian ini.



Demikian  prosedur  analisis  data  dalam  melakukan  penelitian  terhadap

Amalan Dan Praktek Keagamaan Thariqoh Tijaniyah Studi Terhadap Pengamalan

Sholawat Al-Fath di Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang. Pesantren

Ulumul Huda Al-Musri’i, masyarakat setempat sebagai pihak-pihak yang terkait

dalam penelitian ini. Melalui beberapa tahan tersebut, di harapkan penelitian yang

dilakukan dapat  memperoleh data  yang memenuhi  keabsahan penelitian sesuai

dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.


