
 

 

ABSTRAK 

Fajar Noor Fathanah Analisis Komparasi Konsep Karomah Menurut Kitab Jauharut Tauhid 

Karya Syaik Ibrahim Al-Laqqani Dengan Buku Meluruskan Pemahaman Tentang Wali Karya 

Abu Fajar Al-Qalami (Studi Komparatif Konsep Karomah Menurut Kitab Jauharut Tauhid 

Karya Syaik Ibrahim Al-Laqqani Dengan Buku Meluruskan Pemahaman Tentang Wali Karya 

Abu Fajar Alqalami ) 

 Latar Belakang Penelitian ini adalah peneliti hendak mengkaji lebih jauh mengenai 

konsep karomah berdasarkan kitab Jauharut Tauhid karya Syaik Ibrahim al-Laqqani dan buku 

Meluruskan Pemahaman Tentang Wali Karya Abu Fajar Alqalami. Hal ini bertujuan untuk 

membandingkan bagaimanakah konsep karomah antara keduanya dengan dihubungkan pada 

kehidupan nyata sekarang ini. Dengan mengetahui konsep karomah tersebut, diharapkan hal ini 

akan dapat meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT, serta tidak akan salah 

mengenai konsep karomah sesungguhnya, mengingat di era modern ini ditemukan banyak orang-

orang yang mengaku-ngaku dirinya memiliki karomah. 

 Adapun Metode yang penulis gunakan ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

studi komparasi. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

 Hasil dari penelitian ini ialah Komparasi Konsep Karomah Antara Kitab Jauharut Tauhid 

Karya Syaik Ibrahim Al-Laqqani Dengan Buku Meluruskan Pemahaman Tentang Wali Karya 

Abu Fajar Alqalami adalah sebagai berikut; 

1. Konsep karomah menurut kitab Jauharut Tauhid karya Syaik Ibrahim al-Laqqani adalah 

karomah merupakan perkara luar biasa yang nampak pada diri seorang hamba yang 

memiliki kebaikan lahir dan batin serta terus menerus mengikuti ajaran dan anjuran nabi. 

2. Konsep karomah menurut buku Meluruskan Pemahaman Tentang Wali karya Abu Fajar 

Alqalami adalah karomah merupakan kejadian luar biasa (khariqul ’adah) yang terjadi 

pada wali (kekasih-kekasih Allah). yang diberikan kepada hamba-hambaNya yang 

bertakwa, shalih sebagai hujjah agamaNya dan untuk menolong mereka dari musuh-

musuh Allah, sebagaimana mukjizat para nabi sebagai hujjah orang-orang yang ingkar 

kepada Allah. 

3. Perbedaan konsep karomah pada kitab Jauharit Tauhid dengan buku Meluruskan 

Pemahaman Tentang Wali Karya Abu Fajar Alqalami adalah bahwa dalam kitab, 

karomah dibedakan dengan mukzizat, karomah tidak diikuti pengakuan kenabian, 

turunnya karomah bisa tanpa diminta artinya tanpa perantara amalan-amalan khusus 

ataupun diminta dengan amalan-amalan khusus dan karomah hanya turun kepada orang-

orang biasa yang beriman seperti sahabat nabi dan wali Allah. Sedangkan pada buku, 

karomah merupakan bagian kecil dari mukzizat nabi, karomah bisa terjadi  juga dengan 

pengakuan kenabian selain kepada orang biasa, turunnya karomah tanpa diminta artinya 



 

 

tanpa perantara amalan-amalan khusus dan karena karomah merupakan bagian dari 

mukzizat maka nabi. 
 

 

 

 

 


