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Pendidikan spiritual 
danpendidikansosialmerupakansendipentingdalamkehidupan.Kajiantentangdimensipendidik
anbertujuanmelihatdanmemahamiaspeksosialdalamajaran spiritual sebagaikiat proses 
mendidik, mempengaruhi, danmenanamkandalamdiriseseorangdalamhalibadahdanmuamalah 
yang menjadisalahsatu barometer bagitingkatkeberhasilanpendidikan.Tapihalini 
dianggapkurangmaksimal dilakukanolehperorangandanperlu didukungoleh program 
terlembaga.Pembentukankesalehan di tuduhberlebihanmementingkanaspek spiritual 
danmengabaikanperanansosial, sehinggaIslam yang merupakan agama 
rohmatanlil‘a>laminterkesanmenjadi agama yang memisahkanantarakepentingan agama 
dankepentingansosial. Dalamhaliniajarantarekat di 
MajelisPesonaIlahibersinergimelakukankeduapendidikanbaik spiritual 
maupunsosialdalammewujudkanrohmatanlil‘a>lamindemimencapaikhoirul umma>h yang di 
idamkan.   

Penelitianinibertujuanuntukmengetahui: (1) AjaranTarekat di MajelisPesonaIlahi, 
(2) Nilaipendidikansosialdalamajarantarekat di MajelisPesonaIlahi>, dan (3) 
Relevansinilaipendidikansosialdalamajarantarekatdengankonseptujuanpendidikan Islam. 

Penelitianinimerupakanpenelitiankualitatifstudikasus.Teknikpengumpulandatanyad
engancaraobservasiberperanserta (participant observation)danwawancaramendalam (in 
depth interview). Adapunpendekatan yang digunakanadalahdeskriptif.Sedangkananalisais 
data dalampenelitianinidengan metode aluryang mengikutikonsep Miles 

danHibermandengantahapanreduksi data, display data, danpenarikankesimpulan. 
Dari penelitian yang dilakukanadalahsebagaiberikut: (1) Unsurdalamtarekat; a) 

Guru Mursyid, b) murid, c) adab, d) wisudadanpengesahan, e) ajaran, dan f) identitas. (2) 
Nilaipendidikansosialdalamajarantarekat;  a) pengabdiansecara intern yang 
berupateposlirodansecaraeksternberupatanggapsasmito, b) tolong-
menolongdalamukhwahIsla>lmiyah, dan (c) kekeluargaandalambungahmaremsecara intern 
danbersifatrohmatanlil‘a>laminsecaraekstern. (3) Relevansinilaipendidikansosialdalam ajaran 
tarekatdengankonseptujuanpendidikan Islam 
adalahdenganmenyempurnakandidalambertasamuhMu‘amalahMa‘annasdalammembentuk 
Islam Rohmatanlil’a>lamindan 
bergeraknyanilaipendidikansosialditandaidenganberputarnyakognitif, afektif, dan 
psikomotorikmanusiamenujupembentukanInsan Ka>mil.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang diturunkan Alloh Swt. kepada manusia melalui 

rosul-rosul-Nya, berisi aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur 

hubungan manusia dengan Alloh, manusia dengan manusia, dan manusia 

dengan alam semesta. Islam merupakan salah satu agama yang meletakkan 

nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan personal, interpesonal dan masyarakat 

secara agung dan luhur, tidak ada perbedaan satu sama lain, keadilan, 

relevansi, kedamaian, yang mengikat semua aspek manusia. Karena Islam  

adalah sebuah humanisme-teosentris, yaitu agama yang sangat mementingkan 

manusia yang beriman kepada Alloh sebagai tujuan sentral, dan mengarahkan 

perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia.1 Alloh Swt. berfirman2;   

          
‚Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.‛ 
 

                                                           
1
 Kuntowojoyo, Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi, Cat. Ke-8 (Bandung: Mizan, 1998), 

170. 
2
 Lihat pada QS. 21:107. 
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Nabi Saw. juga bersabda3: 

ا ي: خصلتا ا شئ افضل منھ سل ا پا ہ وا لنفع لل ااي  

‚Ada dua perkara yang tiada sesuatupun melebihi keunggulannya, yaitu: 
Iman kepada Alloh dan membuat manfaat untuk kaum muslimin‛. 

 
Ini merupakan sendi dalam kehidupan bermasyarakat. Panggilan untuk 

senantiasa berfikir tidak dalam konteks individual semata-mata, melainkan juga 

dalam kerangka kemasyarakatan.  

Dalam agama Islam terdapat tiga ajaran yang sangat ditekankan oleh Alloh 

dan Rasul-Nya, yang harus diamalkan dan dibenarkan dalam hati. Yaitu iman 

(akidah), Islam (syariat/ ibadah), dan ihsan (akhlak). Ajaran Islam atau lebih 

khusus syari'at Islam, mempunyai titik singgung yang sangat kompleks dengan 

masalah-masalah sosial.4 

Menurut Sudirman Teba ajaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua 

aspek, yaitu aspek eksoteris dan aspek estoteris.5 Aspek eksoteris adalah aspek 

yang menekankan pada lahiriah. Berkaitan pada aspek ini doktrin untuk mencapai 

keselamatan, yaitu askese duniawi, menjadikan kegiatan dalam dunia sebagai 

bagian dari ibadat-keselamatan dicari dengan mengalahkan dunia. Sedangkan 

aspek estoteris adalah aspek yang menekankan pada bathiniah. Yaitu mistisme-

                                                           
3
 Segala perintah  Alloh mengacu pada dua perkara, yaitu: mengagungkan  Alloh Swt. dan kasih 

sayang pada setiap makhluk-Nya. Lihat pada Syekh Muhammad Nawawi, Nasihat Bagi Hamba Alloh 

(Surabaya: al-Hidayah, tt), 2. 
4
 M. Munir, Wahyu Ilahi (Jakarta: Rahmat Semesta, 2006), 1.  

5
 Sudirman Tebba, Tasawuf Positif (Jakarta: Prenada Media, 2003), 173-174. 
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bukan-duniawi, dengan membelakangi dunia dan menista segala keinginan; dari 

lebur dalam kefanaan total.6 

Ajaran Iman, Islam dan Ihsan, ketiganya menuntut pendayagunaan praktek 

tasawuf, yaitu perpaduan antara tasawuf akhlaki dengan tasawuf amali.7 Tasawuf 

akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang mengajarkan tentang perilaku luhur atau 

akhlakul karimah dalam kaitannya dengan h}ablumminalloh dan 

h}ablumminannas.8 Sedangkan tasawuf ‘amali adalah ajaran tasawuf  yang lebih 

menekankan kepada amaliyah  yang baik dalam ibadah kepada Alloh. Merupakan 

tasawuf yang mengedepankan konsep tah}alli, takhalli dan tajalli.9 

Implementasi tasawuf di atas merupakan titian/ jalan (T}horiqa>h) menuju 

Alloh Swt., juga dalam bentuk institusi sebuah sosial keagamaan.10 Tasawuf  

amali yang dikenal dengan tarekat dimaksudkan sebagai metode, cara, dan jalan 

yang ditempuh seorang sufi menuju pencapaian spiritual tertinggi (baca: ma‘rifah 

bi Alloh), terlebih dalam bentuk institusi sebuah sosial keagamaan yang memiliki 

ikatan keanggotaan yang sangat kuat. Esensi dari institusi tersebut misalnya 

adalah berupa interaksi Guru-murid, interaksi antar murid/ anggota tarekat, dan 

                                                           
6
 Abdullah Taufik, Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi (Jakarta: LP3ES), 16. 

7
 Sutoyo, Tasawuf dan Tarekat Jalan Menuju Alloh (Surabaya: Alpha, 2005), 22-23. 

8
 Ahmad Rofi’ Usmani, Madkhal Ila at-Tashawwuf al-Islam (Bandung: Pustaka, 1997), 56.  

9
 Murkilim, Pemikiran Tasawuf Syekh Abdul Madjid (Tesis) (Padang: PPs IAIN IB Padang, 

2006), 38. 
10

 Saifuddin Zuhri, Tarekat Syadziliyah Dalam Perspektif Perilaku Perubahan Sosial 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 54. 
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norma atau kaidah kehidupan religious yang melandasi pola persahabatan 

diantara mereka.11 

Komunitas tarekat lebih mengutamakan sikap empati, teliti, tekun, dan 

tabah. Mereka labih memiliki kehalusan budi dan rasa, estetika, disiplin, serta 

menjauhi setiap bentuk kekerasan dan anarkis. Mereka lebih menyadari bahwa 

kebajikan dan memberi maaf itu lebih utama dari pada saling membenci dan balas 

dendam. Itulah menata akhlak dalam dimensi Ilahiyah maupun keanusiaan.12 

Pada sisi lain, berjalannya konsep tasawuf dalam T}horiqa>h/  tarekat pada 

umumnya dituduh berlebihan mementingkan aspek spiritual semata, sedangkan 

mengabaikan peranan sosial.  Tujuan tarekat dianggap terbatas pada aktualisasi 

spiritual dari pada mengarahkan perhatian kepada perbaikan kehidupan 

bermasyarakat sehingga kehidupan para pengikut tarekat kesenangan mereka 

hanya beribadah ritual saja tanpa ada perhatian pada kehidupan masyarakat 

sekitar. Kesan ini memunculkan kritik kepada para pengamal/ komunitas tarekat. 

Meskipun kaum tasawuf dan ahli tarekat tidak diragukan niat dan I’tikad baiknya 

terutama peranan mereka dalam melatih serta membersihkan jiwa demi 

tersebarnya kedamaian dunia dan akhirat.13 

Melihat fenomena yang terjadi, jalan yang baik adalah menjembatani yang 

ada, menyeimbangkan keduanya sesuai takaran, hanya saja letak nilai 

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Sutoyo, Tasawuf dan Tarekat Jalan Menuju Alloh, 117-119. 
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keseimbangan itu berbeda-beda. Kita bisa berkiblat dari do’a sapu jagat, dimana 

akhiroh kita tunaikan dengan seutuhnya yang kemudian keutuhan dalam urusan 

ukhrawi dengan sendirinya akan memberikan dampak pantulan pada urusan 

duniawi. Yang sejatinya semua urusan duniawi pun nantinya akan terbaca pada 

urusan ukhrowi juga, sebagai bentuk keberhasilan dalam pendidikan. Dengan 

demikian apa yang dipahami perlu direkonstrusikan tanpa meninggalkan ruh dan 

memisahkan diri dari konteks sosial budaya saat ini. 

Begitu juga dengan fenomena yang mengiringi perjalanan tarekat di majelis 

Pesona Ilahi Joresan-Mlarak-Ponorogo. Majelis Pesona Ilahi adalah lembaga 

dzikir tempat Insun melatih dan mengasah akhlak terhadap Gusti dan segala hasil 

cipta-Nya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, angin, air dan sebagainya. Majelis 

yang berdiri pada tanggal 12 Juli 2007 dibawah asuhan Romo Kyai Labib Hudaf 

(Habib al-Karomah). Majelis ini didirikan dengan tujuan agar manusia tertata dan 

tertuntun dalam kesempurnaan al-Qur’an. 

Dari sini syi’ar agama akan jauh lebih bermakna, berjalan di dalam ajaran 

Islam yang haq untuk mencari ridho Alloh dan Rosul-Nya lewatnya bimbingan al-

Qur’an sebagai landasan utama dan al-Hadits, yang di bimbing langsung oleh 

Guru Murshid. Menyadari akan pentingnya tuntutan di dalam hidup, Jamaah 

Pesona Ilahi berjalan di atas tuntunan  secara anggun dan santun dari mulai 

tertatanya gerak perilaku dan bahasa lisan. Yang mana mereka diajarkan berkasih 

sayang dalam pembentukan kohesivitas sosial sehingga dapat menciptakan 
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terpeliharanya stabilitas dan dinamika sosial yang lebih toleran, merangkul dan 

manusiawi, serta jauh dari berbagai bentuk disintegrasi.  

Demikian pula seharusnya komunitas tarekat lebih menyadari bagaimana 

membangun sinergi dalam berbuat, selalu memperbaharui diri, serta berusaha 

memahami orang lain, baru minta diri sendiri untuk dipahami. Dapat terbukti 

pada jamaah Pesona Ilahi yang mengemban misi Rohmatan lil’a>lamin . Dalam 

komunitasnya, selain dipenuhi dengan akhlak spiritual, seperti; Sholat wajib 

berjamaah, sholat sunah berjamaah maupun munfarid, dzikir, wirid, puasa, zakat, 

syi’iran, sholawatan, ndibaaan, qiro’at al-Qur’an, da’wah,  dan lain-lain. Jamaah 

disini juga sangat menekankan pada akhlak sosial, seperti; akhlak yang tinggi 

kepada orang lain terlebih kepada guru dan kedua orang tua, saling gotong royong 

dalam segala hal sosialisme kekeluargaan, seperti ngemong anak, rutinan masak 

untuk bersama, bangunan, dan kemasyarakatan seperti jum’at barokah yang di isi 

dengan khotaman qur’an dan andum bungah (shodaqoh yang bersifat menyeluruh 

dalam masyarakat).  

Selain itu, sejalan dengan hasil cipta Gusti yang sangat luas, seperti alam 

lingkungan pun diberikan makna untuk kita berinteraksi. Jamaah sangat menjaga 

kasih sayang kepada pepohonan atau tanaman dan binatang hingga semua yang 

melengkapi yang merupakan akhlak kita dalam interaksi sosial. Akhlak terhadap 

lingkungan ini dapat ditunjukkan dengan sadar dan memelihara kelestarian 

lingkungan hidup, sayang pada sesama makhluk dan menggali potensi alam 
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seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.  Segala 

hasil cipta Robbi akan terbaca dengan indah dan itu akan memberikan pengaruh  

terhadap akhlak dan sikap perbuatan kita.  

Disamping itu semua di Majelis Pesona Ilahi sangat mendorong  pendidikan 

bagi jamaah untuk menjadi Insan Ka>mil.. Jadi, jamaah diasah untuk menjadi 

kawulo yang bermutu dan berkwalitas, yaitu bergeraknya kognitif, afektif, dan 

psikomotorik pada jamaah sehingga akan memberikan kontribusi baik untuk diri 

sendiri minimal, serta untuk keluarga, jamaah, dan masyarakat luas pada 

umumnya serta bangsa dan negara. 

Tetapi dalam ukhwah Islamiyah yang tergambarkan diatas, dibalik 

keutuhan dalam hal kesalehan dan ketaatan, tolong-menolongnya, guyup rukun, 

dan saling memberi warna dalam meniti kehidupan, ternyata masih juga ada 

bekas interaksi yang kurang layak untuk di konsumsi. Namun demikian 

sesungguhnya keanekaragaman dalam hal yang semacam ini menunjukkan adanya 

peran agama yang sifatnya fungsional.14 

Secara intern permasalahan sosial yang sering terjadi di Majelis Pesona 

Ilahi  adalah kurangnya sikap yang cetho, artinya jamaah masih banyak yang 

membawa diri dalam segala aktivitasnya sehingga mudah bagi sebagian jamaah 

memendam dan ataupun meluapkan rasa amarah, ego yang tinggi, jengkel, dan 

kecewa. Selain itu kurangnya kesadaran diri, artinya selain adanya ilmu dan 

                                                           
14

Saifuddin Zuhri, Tarekat Syadziliyah Dalam Perspektif Perilaku Perubahan Sosial 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 71. 
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dorongan dari luar diri seharusnya semangat dan greget untuk memberikan yang 

terbaik juga harus ditanam mulai dari diri sendiri. Ditemukan juga ada beberapa 

jamaah yang kurang memiliki hubungan positif  kepada kedua orang tua dan 

keluarga di rumah. Di sini Romo Kyai Labib Hudaf dengan arif dan lembut 

menuntun para jamaah untuk memperbaiki akhlaknya. 

Secara eksternal yang sering muncul dan dapat menjadikan problem di 

antaranya; tidak semua masyarakat dapat menerima kebenaran ngaji terlebih 

seperti  tarekat. Ada yang menolak dengan alasan karena tarekat dipandang 

sebagai gejala kebodohan umum dan tidak sesuai jiwa modernisasi. Dan ada pula 

yang beralasan karena tarekat dianggap kegiatan yang keliru, yaitu menganggap 

bahwa kehidupan tarekat berarti meninggalkan kepentingan dan kehidupan 

duniawi guna menuju pada kehidupan akhirat semata. Seperti  yang tengah terjadi 

pada masyarakat disekeliling Majelis Pesona Ilahi. Masyarakat menganggap ngaji 

di sini kurang memberikan makna pada guyup rukun solidaritas kemasyarakatan. 

Artinya jamaah kurang bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat sehingga 

komunikasi kurang berjalan dengan baik. Jadi kesalehan baru sebatas kesalehan 

individu belum sampai kesalehan sosial. Padahal sebenarnya kehidupan tarekat 

mampu memanage antara kehidupan dunia dan selebihnya lagi kehidupan akhirat, 

karena memang Alloh menciptakan keduanya tidak lain juga untuk manusia. 

Seperti halnya ngaji di Majelis Pesona Ilahi yang sebenarnya tidak hanya 

memikirkan kehidupan akhiroh semata, akan tetapi disini jamaah diasah dengan 
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tertunaikan haq-haqnya yang nanti akan mampu memegang dan menuntun 

nusantara dengan tepat. Karena ngaji di sini bukan mengaji dalam pandangan 

sempit tapi sangat memandang jauh kedepan dengan bimbingan Guru Murshid . 

Sehubungan dengan fenomena tersebut peneliti terusik dan tergugah untuk 

mengadakan penelitian pada Majelis ‘Pesona Illahi’ Joresan Mlarak Ponorogo, 

guna mengetahui dimensi pendidikan dalam ajaran tarekat yang mendapat  

bimbingan langsung dari Guru Murshid  dengan mengangkat judul ‚NILAI 

PENDIDIKAN SOSIAL DALAM AJARAN TAREKAT DI MAJELIS PESONA 

ILAHI JORESAN MLARAK PONOROGO‛. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk  fokus penelitian, peneliti memfokuskan pada; nilai-nilai 

pendidikan sosial dalam ajaran tarekat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok-pokok permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ajaran Tarekat di Majelis Pesona Ilahi Joresan-Mlarak-

Ponorogo? 

2. Bagaimana Pendidikan Sosial Pada Ajaran Tarekat di Majelis Pesona Ilahi 

Joresan-Mlarak-Ponorogo? 
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3. Apa Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Sosial Pada Ajaran Tarekat di Majelis 

Pesona Ilahi Joresan-Mlarak-Ponorogo dengan Konsep Tujuan Pendidikan 

Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah di atas, tujuan kajian penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan bentuk ajaran tarekat di Majelis Pesona Ilahi 

Joresan-Mlarak-Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui upaya penanaman nilai pendidikan sosial di samping 

penanaman pendidikan spiritual dalam ajaran tarekat di Majelis Pesona 

Ilahi Joresan-Mlarak-Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan sosial pada ajaran tarekat 

di majelis pesona ilahi joresan-mlarak-ponorogo dengan konsep tujuan 

pendidikan islam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, seperti madrasah dan pondok pesantren khususnya dalam 

menyelami ajaran agama guna membentuk akhlak dalam h}ablumminalloh 
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dan h}ablumminannas.  Sehingga dapat memberikan wacana, masukan, dan 

referensi bagi umat Islam  untuk dapat mengaplikasikan ajaran-ajaran 

Rosululloh Saw. yang salah satunya adalah tarekat, serta bisa menerapkan 

nilai-nilai sosial keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Manfaat Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, seperti halnya para peneliti 

selanjutnya sehingga dapat dijadikan referensi, refleksi ataupun 

perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

b. Objek kajian, baik Kyai, Gus, Ustadz/ ah, Guru, Da’i/ ah, Santri, 

masyarakat umum, dalam memperdalam dan mengutuhkan akidah Islam 

sehingga dapat memberi teladan nyata dalam pembinaan akhlak 

kerohanian. Selain itu diharapkan mampu membuka pemahaman 

masyarakat tentang esensi tarekat yang sebenarnya, untuk mengikuti dan 

menjalankannya serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai sosial 

keagamaannya.  

c. Sebagai sarana peningkatan dan bahan perbaikan bagi suatu lembaga 

kerohanian dalam ajaran tarekat_tasawuf dan dan da’wah sebagai wujud 

rahmatan lil’alamin. 
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d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pengajar, baik guru-guru dan ataupun dosen-dosen dalam merencanakan 

pendidikan dan pengajaran akidah yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan mutu dan kualitas PAI yang terimplementasikan dalam 

membentuk akhlaqul karimah guna menyambut kemenangan dan 

kemerdekaan ahl sunnah wal jamaah. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.15 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk 

memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya, 

dan kemudian dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk 

menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu.16 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam 

                                                           
15

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2007), 3.  
16

 Ibnu Hadzar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1999), 10. 
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lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.17  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus18, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan 

sistem. Kesatuan ini berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok 

individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. yang 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai nilai pendidikan 

sosial dari suatu kajian spiritual, seperti kegiatan memasak, bercocok 

tanam, kuli bangunan, andum bungah atau berbagi rezeki baik itu berupa 

uang dan ataupun makanan. Yang dalam hal ini berkaitan dengan ‚Nilai 

Pendidikan Sosial dalam Ajaran Tarekat di Majelis Pesona Ilahi Joresan-

Mlarak-Ponorogo.‛ 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.19 Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci; maksudnya peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan 

proses penelitian mulai dari perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil 

                                                           
17

 Nasition, Metodologi Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito,1998), 5.  
18

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 64.  
19

  Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163. 
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penelitiannya,  partisipan penuh yaitu subyek peneliti yang ikut aktif dalam 

kegiatan sosial di majelis tempat penelitian, seperti memasak, bersih-bersih 

majelis, ngemong anak, andum bungah dengan berbagi makanan kepada 

masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti yang menentukan setiap tahap 

langkahnya, apakah peneliti melanjutkan partisipannya dalam kegiatan atau 

tidak. Peneliti juga menentukan data yang dibutuhkan selama berada di 

lapangan. 

3. Lokasi penelitian  

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Majelis 

Pesona Ilahi Joresan-Mlarak-Ponorogo, yang berlokasi di sebelah timur 

Pondok Modern Darussalam Gontor dan sebelah barat Pondok Pesantren 

Salafiyyah al-Islam. Lokasi ini sengaja peneliti kunjungi karena ngaji di 

Majelis Pesona Ilahi ada keunikan dalam proses pendidikannya, yang bukan 

hanya mencangkup akhlak kepada Alloh Swt. melainkan juga akhlak 

terhadap sesama bahkan seluruh hasil cipta-Nya. Terbukti dalam bentuk 

kajian di Majelis Pesona Ilahi yang bersifat merangkul, seperti; bimbingan 

langsung  dari Guru Murshid  Romo Kyai Labib Hudaf, mengaji dengan 

bernuansa Jawa-Religious. Yaitu mengaji dengan menggunakan pakaian 

adat Jawa disamping menggunakan pakaian taqwa, dengan menyesuaikan 

jadwal. Disamping itu bahasa kajian yang digunakan adalah bahasa Jawa 

alus/ krama-keraton dengan mengkaji juga filosofis Jawa yaitu pentingnya 
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kita mengaji dengan tidak melupakan sejarah Islamisasi di Jawa dan bentuk 

da’wah yang diperankan Jamaah terkadang juga dengan menggunakan 

gendangan, pewayangan dan syi’ir Jawa yang bernafaskan religi. Dengan 

pemilihan lokasi penelitian ini, penulis berharap dapat menemukan hal-hal 

yang bermakna baru. 

4. Sumber data  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, yaitu wawancara dan observasi. Untuk itu teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi berperan serta (participant 

observation) dan wawancara mendalam (in depth interview).20 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah orang (person) yang 

ada korelasinya dengan fokus penelitan tersebut, yaitu  (1) Romo Kyai 

Labib Hudaf, (2) Bunda Tazkiyatus Sa’adah, (3) Bapak Karomah 

Walisongo, (4) Ummu Fathonah, (5) Ustadz Darussalam, (6) Mohammad 

Iqbal Nusa Etika Viktoria , (7) Ki Topo Sono, (8) Ustadz Muhtar, (9) 

Ustadz Abdulloh Sufi, (10) Ustadz Rohmat, (11)  Ibu Munawaroh, dan (12)  

Ibu Khusnul Khotimah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: observasi 

berperan serta (participant observation) dan wawancara mendalam (in depth 

                                                           
20

 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD (Bandung:Alfabeta, 

2005), 305. 
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interview).21 Tujuan utama teknik pengumpulan data adalah untuk 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Dalam mengumpulkan data, teknik yang meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melaui wawancara mendalam dan di observasi pada latar, dimana 

fenomena tersebut berlangsung. Adapun teknik pengumpulan data antara 

lain adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.22 Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara terbuka dengan jamaah yang telah disahkan dan diwisuda, 

juga yang telah terbuka mata bashornya, karena cara demikian sesuai 

dengan penelitian kualitatif yang biasanya berpandangan terbuka, jadi 

para subjek atau pelaku kejadian mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancara dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. 

                                                           
21

 Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah, Syari’ah dan Ushuluddin (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2008), 51. 
22

 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
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Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam23, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara mendalam 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data–data bisa terkumpulkan semaksimal dan 

sevalid mungkin. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:  

1) Romo Kyai Labib Hudaf selaku Guru Murshid  di Majelis Pesona Ilahi 

Joresan-Mlarak-Ponorogo dan Bunda Tazkiyatus Sa’adah selaku Ibu 

Nyai dan penterjemah Romo Kyai, untuk memperoleh data tentang; 

Sejarah Majelis Pesona Ilahi, tujuan, visi, dan misi Majelis Pesona 

Ilahi, ajaran dan amalan tarekat di Majelis Pesona Ilahi, nilai 

pendidikan sosial dalam ajaran tarekat dan upaya penanaman 

pendidikan sosial pada jamaah dalam ajaran tarekat di Majelis Pesona 

Ilahi, bentuk aksi interaksi antara Guru dengan murid-sesama murid-

masyarakat-seluruh hasil cipta Gusti, dan kontribusi untuk 

masyarakat. 

2) Bapak Karomah Walisongo dan Ummu Fathonah selaku jamaah yang 

telah di sah kan, untuk memperoleh data tentang bentuk implementasi 

ajaran tarekat di Majelis Pesona Ilahi. 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 195. 
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3) Ki Topo Sono selaku Ki dalang/ jamaah yang telah menjalani wisuda, 

untuk memperoleh data tentang dimensi sosial ajaran tarekat di 

Majelis Pesona Ilahi. 

4) Ustadz Darussalam, Gus Iqbal, Ustadz Muhtar, Ibu Munawaroh, dan 

Ibu Khusnul Khotimah selaku jamaah yang telah menjalani wisuda, 

untuk memperoleh data tentang bentuk komponen tarekat di Majelis 

Pesona Ilahi. 

5) Ustadz Abdulloh Sufi dan Ustadz Rohmat selaku jamaah abdi dalem, 

untuk memperoleh data tentang aksi interaksi antara Guru Murshid  

dengan murid di Majelis Pesona Ilahi dan bentuk interaksi antar 

jamaah dan masyarakat.  

b. Observasi  

Teknik observesi adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti. 24 Metode ini digunakan untuk mencatat dan 

mengamati hal-hal yang diperlukan penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat dibedakan 

berdasarkan peran peneliti menjadi observasi partisipan (participant 

observation) dan observasi non-partisipan (non-participant 

                                                           
24

 Sutresno Hadi, Metodologi Risearch II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1981), 136. 
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observation).25 Dan dalam penelitian ini digunakan teknik observasi 

yang pertama, dimana pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan  terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi 

berada bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki misalnya peristiwa tersebut diawali melalui rangkaian 

foto.26 Dapat dikatakan, jantungnya penelitian kualitatif adalah 

catatan lapangan. 

Catatan lapangan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 

artinya catatan lapangan yang berisi gambaran tentang latar 

pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan fokus penelitian.  

Pada penelitian ini, peneliti mengandalkan pengamatan 

aktifitas-aktifitas sehari-hari terkait dengan obyek penelitian 

karakteristik fisik situasi sosial seperti kegiatan kuli bangunan, 

memasak, ngemong anak, piket kebersihan dan keindahan, baik di 

dalam dan ataupun dihalaman Majelis dengan istiqomah sesuai 

                                                           
25

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011), 39.  
26

 Suharsimi Arikunto: Prosedur Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 206.  
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jadwal, andum bungah setiap jum’at yang berisi  kegiatan qotam al-

Quran dan berbagi rezeki berupa makanan kepada masyarakat sekitar, 

dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 

lapangan peneliti membuat ‚catatan‛. Artinya bahwa catatan 

lapangan ini berisi gambaran tentang latar pengamatan, tindakan dan 

pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus 

penelitian.   

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan 

lapangan, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.  
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Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 

Keterangan :  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuan yang 

peneliti peroleh terkait nilai pendidikan dalam ajaran tarekat di Majelis 

Pesona Ilahi dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat katagori. Berkaitan dengan hal tersebut setelah 

data-data yang berkaitan dengan nilai pendidikan sosial dalam ajaran 

tarekat diperoleh, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada 

pokok permasalahan, yaitu bagaimana ajaran tarekat di Majelis Pesona 

Pengumpulan

nnn data 
Penyajian 

Reduksi  

data 
Kesimpulan 
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Ilahi, aksi interaksi murid dengan Guru, aksi interaksi antar jamaah, aksi 

interaksi jamaah dengan masyarakat seekitar,  dan aksi interaksi jamaah 

dengan alam. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberi 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data dalam bentuk uraian dengan 

teks yang bersifat naratif. Jadi disini peneliti menggambarkan hasil 

penelitian dalam bentuk narasi. Mencari hal-hal yang mendasar, unik,  

layak, dan pas untuk dipaparkan dalam bentuk seperti uraian cerita. 

Tujuan penyajian ini adalah untuk mempermudahkan pemahaman 

terhadap pokok permasalahan  tentang apa yang terjadi, yaitu membuka 

nilai pendidikan sosial dalam ajaran tarekat di Majelis Pesona Ilahi 

disamping kesempurnaan dalam pendidikan spiritualnya.  

Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 27 Artinya setelah semua data terkumpulkan, 

maka tugas terakhir adalah memilah dan menjelaskan inti dari 

pembahasan. 
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 Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, 54-55. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).28 Serta derajat 

kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data). Maka diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.29 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding terhadap data itu.30  

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), catatan resmi 

dan catatan pribadi, dan gambar atau foto. Masing-masing cara  itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena 

yang diteliti yang ada hubunganya nilai pendidikan sosial dalam ajaran 

tarekat di Majelis Pesona Ilahi Joresan-Mlarak-Ponorogo. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain: (a) 

                                                           
28

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.  
29

 Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, 56. 
30

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
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Tahap pra-lapangan, meliputi: menyusun rancangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlangkapan penelitian di Majelis 

Pesona Ilahi. (b) Tahap lapangan yang meliputi: memahami latar 

belakang penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. (c) Tahap analisis data, yang meliputi: 

analisis selama dan setelah pengumpulan data. (d) Tahap penulisan 

laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikannya 

dalam penyusunan proposal ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab,  

yaitu sebagai berikut;  

BAB I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan isi dan 

tujuan proposal yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan  sistematika pembahasan.  

BAB II Landasan teori. Bab ini berfungsi untuk menengahkan 

kerangaka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakuakan 

penelitian. Bab ini meliputi; Tarekat, Pendidikan Sosial, dan Relevansi 
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Pendidikan Sosial dengan Konsep Tujuan Pendidikan Islam. (1) Tarekat: 

Pengertian tarekat, dasar dan tujuan tarekat, dan unsur-unsur tarekat. (2) 

Pendidikan Sosial: Pengertian Pendidikan Sosial, Aspek-aspek Pendidikan 

Sosial, Tujuan Pendidikan Sosial, dan Urgensi Pendidikan Sosial. (3) 

Relevansi Pendidikan Sosial dengan Konsep Tujuan Pendidikan Islam.  

BAB III Metode penelitian, di dalam bab ini adalah metode penelitian 

yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data dan tahapan–tahapan penelitian.  

BAB IV Temuan penelitian, meliputi hal–hal yang didapatkan dari 

observasi/ pengamatan, atau pembahsan yaitu memebahas tentang nilai 

pendidikan sosial dalam ajaran tarekat di Majelis Pesona Ilahi Joresan-

Mlarak-Ponorogo.  

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

TAREKAT DAN PENDIDIKAN SOSIAL 

 

A. Tarekat 

1. Pengertian Tarekat 

Tarekat berasal dari bahasa arab T}oriqa>h yang berarti al-kha>t fi al-syai’ 

(garis sesuatu), al-S}ira>h (jalan), al-Sabil (jalan). Kata ini juga bermakna al-hal 

(keadaan). Secara etimologi, kata tarekat berasal dari bahasa Arab T}oriqa>h 

(yang bentuk jama’nya menjadi t}uruq atau t}ora>’iq) yang berarti jalan atau 

metode. Istilah tarekat berarti jalan untuk mendekatkan diri kepada Alloh Swt. 

dengan tujuan untuk sampai (wus}ul) kepada-Nya.31 

Jalan ini diartikan tarekat. Alasan yang lain didasarkan kepada Qur‟an 

Surat An-Nahl: 125  

                             
 ‚Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

                                                           
31

 Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan aturan-aturan 

tertetu sesuai dengan petunjuk Guru  Mursyid agar berada sedekat mungkin dengan Alloh. Lihat pada 

Saifuddin Zuhri, Tarekat Syadziliyah dalam Perspektif Perilaku Perubahan Sosial (Yogyakarta: 

Sukses Offset, 2011), 11. 
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tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.‛ 

 
Dari firman Alloh diatas dapat dipahami bahwa Alloh memerintahkan 

kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyerukan semua manusia kepada jalan 

Tuhannya dengan pengajaran dan nasihat yang baik. Perkataan jalan dalam 

ayat ini diartikan tarekat. Ada pula yang menggunakan firman Alloh Swt. di 

dalam al-Quran, Surat Al Jiin ayat 16 yang berbunyi:  

           
‚Dan bahwasanya: Jikalau mereka tetap berjalan Lurus di atas jalan itu 

(agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air 
yang segar (rezki yang banyak).‛ 

 
Maksudnya: ‚Jikalau tetap mereka itu berjalan di atas jalan itu, 

sesungguhnya Alloh Swt. akan menuangi air yang berlimpah limpah‛. Acap 

kali ayat ini oleh para ahli tarekat diartikan: ‘kalau mereka itu tetap 

mengamalkan tarekat, sungguh Tuhan akan menuangi untuknya tuangan air 

yang amat banyak, dengan maksud, bahwa Alloh Swt. menjanjikan akan 

menempuh rahmat kepada orang yang berkekalan mengerjakan tarekat.’32  

Secara terminologis, menurut Mircea Aliade, kata T}oriqa>h digunakan 

dalam dunia tasawuf sebagai jalan yang harus ditempuh seorang sufi untuk 

mendekatkan diri kepada Alloh. Atau, metode psikologis-moral dalam 

membimbing seseorang untuk mengenali Tuhannya. Sedangkan J.S. 
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 Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat Kajian Historis tentang Mistik ( Solo: Ramdani. 

1993), 151. 
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Trimingham menyatakan bahwa tarekat adalah metode praktis untuk 

membimbing murid dengan menggunakan pikiran, perasaan dan tindakan 

melalui tingkatan-tingkatan secara beruntun untuk merasakan hakikat 

Tuhan.‛33  

Menurut Sutoyo kata tarekat berasal dari bahasa arab, yaitu al-T}oriq 

yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Pengertian ini kemudian 

digunakan dalam konotasi makna cara seseorang melakukan pekerjaan baik 

terpuji maupun tercela.34 Sedangkan secara harfiah tasawuf selanjutnya 

Dadang Kahmad memberikan pandangan  bahwa tarekat berarti jalan atau cara 

untuk mencapai tingkatan-tingkatan (maqāma) dalam rangka mendekatkan 

diri kepada Alloh Swt.35  

Dalam ‚Ensiklopedi Tematis Dunia Islam‛ dijelaskan: ‚Tarekat 

(T}oriqa>h)  adalah ‚jalan‛ atau ‚metode‛ yang ditempuh para sufi dalam 

melakukan ibadah, dh}ikr, dan do’a. Cara ibadah, zikir, dan do’a itu diajarkan 

oleh seorang guru sufi kepada muridnya dengan penuh disiplin.36 

Adapun T}oriqa>h menurut istilah ulama Tasawuf adalah jalan kepada 

Alloh Swt. dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Merupakan 
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 Ajid Thohir, Gerakan Politik Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Politik 

Antikolonialisme Tarekat Qadiriyah-Naqsabandiyah di Pulau Jawa (Bandung: Pustaka Hidayah, 

2002), 48. 
34

 Sutoyo, Tasawuf dan Tarekat Jalan Menuju Alloh (Surabaya: Alpha, 2005), 117. 
35

 Dadang Kahmad, Tarekat dalam Masyarakat Islam Spiritualitas Masyarakat Modern 

(Bandung: IKAPI, 2002), 74. 
36

 Taufiq Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: PT.Ikhtiar Van Hoeve, tt), 4. 
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cara atau kaifiat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai suatu tujuan.37 

Tarekat juga berarti organisasi yang tumbuh seputar metode sufi yang khas.38 

Tarekat dapat berarti cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan (maqāmat) 

dalam rangka mendekatkan diri kepad Tuhan. Melalui cara ini seorang sufi 

dapat mencapai tujuan peleburan diri dengan yang nyata (fana fi al-h}aq ). 

Mengikuti suatu tarekat berarti melakukan olah batin, latihan-latihan 

(riyad{ah), dan perjuangan yang sungguh–sungguh (mujahadah) dibidang 

kerohanian. Mengikuti tarekat juga berarti membersihkan diri dari sifat 

mengagumi diri sendiri (ujub), sombong (takabur), ingin dipuji orang lain 

(riya), cinta dunia dan sejenisnya. Tarekat harus ikhlas, rendah hati (tawad {u‘), 

berserah diri (tawakal) dan rela (rid{o). 39 

Tarekat juga merupakan aplikasi tasawuf amali.40 Sehingga menurut 

penulis, tasawuf ‘amali ini identik dengan aliran tarekat sufi>yyah yang 

didalamnya ada berbagai unsur praktik ibadah untuk mendekatkan diri kepada 

Alloh Swt. dengan menekankan aspek amaliah. Dalam pengertian ini sering 

kali perkataan tarekat juga nmdianggap sinonim dengan istilah tasawuf, yaitu 

dimensi esoteris dan aspek yang mendalam dari agama Islam.41 Jika tasawuf 

dalam dunia pesantren lebih menekankan aspek intelektualnya, tarekat lebih 
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menggaris bawahi sisi praktisnya. Namun dari dua sudut pandang ini nampak 

keduanya saling terkait dan tak terpisahkan. Keduanya laksana air dan sungai, 

dimana yang satu dan yang lainnya saling melengkapi. 

Jadi dari pengertian sederhana ini dapat dipahami tarekat adalan jalan 

yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh sebagai langkah selanjutnya 

dari menata batin, supaya manusia sedekat mungkin dengan Alloh Swt.  yang 

lebih menghantarkan kepada rid{o-Nya.  

2. Dasar dan TujuanTarekat 

Alloh Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah 

                    
‚Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke  dalam Islam secara 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.‛42 

 
Syeikh Najmuddin al-Kubra mengatakan, syariat itu merupakan uraian, 

tarekat itu merupakan pelaksanaan, hakikat itu merupakan keadaan, dan 

makrifat itu merupakan tujuan pokok, yakni pengenalan Tuhan yang sebenar-

benarnya. Diberikanya teladan seperti bersuci thoharoh, pada syariat dengan 

air atau tanah, pada hakikat bersih dari hawa nafsu. Pada hakikat bersih dari 
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diri selain Alloh Swt., semua itu untuk mencapai makrifat terhadap Alloh. 

Oleh karena itu orang tidak boleh berhenti pada syariat saja, mengambil 

tarikat atau hakikat saja. Ia membandingkan syariat itu dengan sampan dan 

tarekat itu lautan, hakikat itu mutiara, orang tidak dapat mencapai mutiara itu 

dengan dengan tidak melalui kapal dan laut.43 

Dalam bukunya Jamil di jelaskan bahwa tarekat adalah suatu jalan untuk 

mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan (baca: Alloh). Dalam rangka 

mengenal sedekat-dekatnya dengan Tuhan itu, menurut para sufi, manusia 

harus berusaha mengenal dirinya. Dengan mengenal dirinya itulah maka ia 

akan mengenal Tuhannya.44 

Muhammad Amin al-Kurdi menekankan pentingnya seseorang masuk ke 

dalam tarekat, agar bisa memperoleh kesempurnaan dalam beribadah kepada 

Tuhannya. Menurutnya, minimal ada tiga tujuan bagi seseorang yang 

memasuki dunia tarekat untuk menyempurnakan ibadah. Pertama, supaya 

‚terbuka‛ terhadap sesuatu yang di imaninya, yakni Dhat Alloh Swt., baik 

mengenai sifat-sifat, keagungan maupun kesempurnaan-Nya, sehingga ia dapat 

mendekatkan diri kepada-Nya secara lebih dekat lagi, serta untuk mencapai 

hakikat dan kesempurnaan kenabian dan para sahabatnya. Kedua, untuk 

membersihkan jiwa dari sifat-sifat dan akhlak yang keji, kemudian 

menghiasinya dengan akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang di rid{ai (Alloh) 
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dan berpegang pada para pendahulu (s}alihin) yang telah memiliki sifat-sifat 

itu. Ketiga, untuk menyempurnakan amal-amal syariat, yakni memudahkan 

beramal s}alih  dan berbuat kebajikan tanpa menemukan kesulitan dan 

kesusahan dalam melaksanakannya.45  

Dapat dipahami jelas sekali bahwa tarekat tidak lain bertujuan untuk 

mensucikan diri dengan melalui maqa>m-maqa>m dan ah}wal menuju pengalaman 

tentang realitas Ilahi. Lebih lanjut bahkan salah satu tujuan utama mempelajari 

dan mengamalkan tarekat adalah mengetahui perihal nafsu dan sifat-sifatnya, 

baik nafsu yang tercela (madhmumah) maupun nafsu yang terpuji 

(mah}mudah).  

Dalam mengarungi perjalanan, t}ariq atau jalan itu lebih sempit dan lebih 

sulit dijalani serta dalam membawa santri disebut salik, atau pengembara 

dalam suluk atau pengembaraannya melalui berbagai persinggahan (maqa>m), 

untuk mencapai tujuan yaitu tauhid sempurna; pengakuan berdasarkan 

pengalaman bahwa Tuhan adalah satu.46 

Sebagaimana yang dipaparkan Ustadz Muhtar, bahwa perjalanan ngaji di 

Majelis Pesona Ilahi dibawah asuhan Romo Kyai Labib Hudaf, tiada lain 

adalah untuk meluruskan dan menyempurnakan tauhid serta mengusahakan 

supaya seluruh jamaah yang berkiprah didalamnya mengalami perjumpaan 
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dengan Rosululloh Saw. Dan tujuan utama tetap menggapai rid{o Alloh dengan 

menjunjung dawuh Gusti dan rosul. Oleh karena itu orang tidak dapat berhenti 

pada syari’at saja. 

3. Unsur-unsur Tarekat 

Dalam tarekat, setidaknya ada lima unsur penting yang menjadi dasar 

terbentuknya sebuah tarekat. Kelima hal tersebut adalah: 

1) Mursyid 

Mursyid adalah guru yang dianggap telah mencapai 

tahap mukashafah, telah terbuka tabir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid 

atau guru atau master atau pir bertugas menemani dan membimbing para 

penempuh jalan spiritual untuk mendekati Alloh Swt.47 

2) Baiat 

Baiat atau talqin adalah janji setia seorang murid kepada gurunya, bahwa 

ia akan mengikuti apa pun yang diperintahkan oleh guru.48 

3) Silsilah 

Silsilah tarekat adalah ‚nisbah‛, hubungan guru terdahulu sambung-

menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi. Hal ini harus ada 

sebab bimbingan keruhanian yang diambil dari guru-guru itu harus benar-
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benar berasal dari Nabi. Kalau tidak demikian halnya berarti tarekat itu 

terputus dan palsu, bukan warisan dari Nabi.49  

4) Murid 

Murid atau kadang disebut salik adalah orang yang sedang mencari 

bimbingan perjalanannya menuju Alloh Swt. Dalam pandangan pengikut 

tarekat, seorang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan tanpa 

bimbingan guru yang berpengalaman melewati berbagai tahap (maqa>ma) 

dan mampu mengatasi keadaan jiwa (h}al) dalam perjalanan spiritualnya, 

maka orang tersebut mudah tersesat.50 

5) Ajaran 

Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tertentu yang diajarkan 

dalam sebuah tarekat. Biasanya, masing-masing tarekat memiliki kekhasan 

ajaran dan metode khusus dalam mendekati Tuhan.51  

 

B. Pendidikan Sosial 

1. Pengertian Pendidikan Sosial 

Pendidikan sosial merupakan gabungan dua kata yang memiliki satu arti, 

yakni berasal dari kata pendidikan dan sosial. Untuk mendefinisikan 
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pendidikan sosial, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai istilah pendidikan 

dan sosial. 

Pendidikan berarti tindakan yang dilakukan secara sadar melalui suatu 

proses yang bertahap dan berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan 

mengembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju 

terbentuknya manusia seutuhnya (Insan Ka>mil).52 

Dalam Ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa, bahwa pendidikan 

adalah proses membimbing manusia dari kegelapan kebodohan ke kecerahan 

pengetahuan. Dalam arti luas pendidikan baik yang formal maupun yang 

informal meliputi segala hal yang memperluas pengetahuan manusia tentang 

dirinya sendiri dan tentang dunia di mana mereka itu hidup.53  

Sosial adalah berasal dari kata latin sociates, yang mempunyai arti 

masyarakat. Kata sociates dari kata socius yang artinya teman, dan selanjutnya 

kata sosial berarti hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang 

lain.54 

Secara bahasa sosial berarti kelompok/ bersama-sama. Sedangkan istilah 

sosial (social) digunakan dengan refrensi pada hubungan seseorang individu 

dengan indidu yang lainnya dan jenis yang sama atau pada sejumlah individu 

yang membentuk lebih banyak atau lebih sedikit kelompok-kelompok yang 
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terorganisir juga tentang kecenderungan-kecenderungan dan impuls-implus 

yang behubungan dengan yang lainnya.55 

Sosial dapat dipahami merupakan minat atau ketertarikan kita untuk 

membantu orang lain melalui jalan yang penuh makna kepedulian sosial bagi 

sesama yang susah dan penuh penderitaan.56 

Sedangkan pendidikan sosial dapat dipahami dari ungkapan beberapa 

ahli: 

Menurut Abdul Hamid al-Hasyimi pendidikan sosial adalah bimbingan 

orang dewasa terhadap anak dengan memberikan pelatihan untuk pertumbuhan 

kehidupan sosial dan memberikan macam-macam pendidikan mengenai 

perilaku sosial dari sejak dini, agar hal itu mejadi elemen penting dalam 

pembentukan sosial yang sehat. 57 

Sedangkan menurut St. Vembriarto pendidikan sosial berarti suatu usaha 

melalui proses untuk mempengaruhi dan mengembangkan sikap sosial pada 

anak dalam arti mengarahkan kegiatan (aktifitas) pada sosialisasi anak dalam 

lingkungan sosialnya.58 

Nasikh Ulwan mengemukakan pendapatnya pendidikan sosial adalah 

mendidik manusia sejak kecil agar anak terbiasa menjalankan perilaku sosial 

yang baik, dan memiliki nilai dasar-dasar kejiwaan mulia bersumber pada 
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aqidah dan keimanan yang mendalam, agar ditengah-tengah masyarakat nanti 

anak mampu bergaul dan berperilaku yang baik, mempunyai keseimbangan 

akal yang matang dan tindakan yang bijaksana. 59 

Dari pemaparan diatas dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan 

sosial adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan sebagai proses dalam 

pembentukan peri-kehidupan yang dapat mengangkat derajat Negara dan 

rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama untuk kemuliaan segenap manusia 

diseluruh dunia dengan pedoman agama.60 Merupakan salah satu jenis 

pendidikan yang harus diberikan kepada seseorang, agar mereka menjadi 

masyarakat yang tanggap, peduli dan suka menolong orang lain.61   

2. Aspek-aspek Pendidikan Sosial 

Ada 3 aspek yang dikaji dalam proses pendidikan sosial, yaitu62: 

a) Memberikan berbagai pengertian yang mendasar (Kognitif) 

Menurut Bloom dalam ranah kognitif terdapat enam tahap kecakapan, 

yaitu: Pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), menguraikan (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi 

(evaluation). 

Tahap pengetahuan adalah tahap dimana seorang mampu mengingat 

kembali tentang fakta, nama, istilah, proses, prinsip, teori dan lain-lain. 
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Tahap ini merupakan tahap terendah dalam ranah kognitif.63 Tahap 

pemahaman adalah tahap diamana seorang mampu mengerti dan memahami 

setelah pembelajaran dalam pendidikan itu diketahui dan diingat.64 Dalam 

hal ini seorang dapat mengorganisasikan pembelajaran yang diterima 

dengan bahasa sendiri.65 Tahap penerapan adalah kesanggupan seorang 

dalam menerapkan ide-ide umum, teori, prinsip atau segala meteri ajar 

dalam situasi yang baru dan kongkrit. Tahap analisis adalah kemampuan 

seorang dalam menguraikan dan merinci ke dalam bagian-bagian terkecil 

dan mampu memahami hubungan diantara bagian satu dengan bagian 

lainnya.66 

b) Mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan (Afektif) 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.67 

Dengan arti lain bahwa seorang dapat menghayati nilai-nilai yang 

terkadung dalam sebuah pendidikan sehingga menyatu dengan dirinya.68 

Adapun tahap-tahap dalam ranah afektif ini mencakup lima aspek (menurut 

Krathwohl, pengembang ranah kognitif), yaitu: penerimaan (receiving), 

respon (responding), penghargaan (valuing), pengorganisasian 

(organization), dan karekterisasi (characterization). 
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Tahap penerimaan adalah tahap dimana kepekaan seseorang dalam 

menerima atau menyadari akan suatu fenomena yang datang dari luar baik 

itu dalam bentuk masalah, situasi dan gejala. Tahap merespon mengandung 

arti ‚adanya partisipasi aktif‛. Jadi kemampuan menaggapi adalah 

kemampuan berpartisipasi aktif terhadap sesuatu yang menjadi stimulus 

baginya.69 Tahap penghargaan, pada tahap ini seseorang sudah memberikan 

nilai teretentu pada sesuatu yang diterimanya.70 Tahap pengorganisasian, 

setelah seseorang itu mampu memberi nilai dan makna tertentu terhadap 

sesuatu yang dia terima, kemudian menyelarasakannya ke dalam sistem dan 

struktur yang sudah ia miliki.71 Tahap karakterisasi, pada tahap ini 

seseorang mampu menetapkan suatu nilai menjadi bagian terpadu dalam 

dirinya (mengintegrasikan). Hal itu tercermin pada pola perilakunya.72 

c) Melatih berbagai keterampilan (Psikomotor) 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan 

atau kemapuan bertindak. Perilaku ini lebih kepada keterampilan secara 

fisik. Aspek-aspek ini mencakup tahapan: menirukan, memanipulasi, 

artikulasi dan naturalisasi.73 Jadi dalam aspek ini seseorang senantiasa 

berupaya untuk menirukan suatu tindakan seperti yang diajarkan. Kemudian 

memanipulasi, atau merangkum suatu keterampilan untuk menjadi suatu 
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profesionalitas dan tahap artikulasi merupakan tahap dimana 

mengkoordinasikan tindakannya secara teratur dengan menempuh langkah-

langkah secara tepat. Sedangkan tahap naturalisasi sudah mampu 

melakukan tindakan secara alami.74 

3. Tujuan Pendidikan Sosial 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap proses 

yang akan dijadikan acuan dalam proses tersebut. Tujuan pendidikan adalah 

tidak terbatas, sama dengan tujuan hidup.75  

Suatu pendidikan tak terkecuali pendidikan sosial, tentu memiliki suatu 

tujuan, yaitu sesuatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan 

selesai.76 Dalam melaksanakan pendidikan sosial diharapkan adanya manusia 

yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat 

membangkitkan semangat untuk berbuat sosial. 77 

Adapun mengenai tujuan pendidikan sosial dapat dilihat dari pendapat 

sejumlah pakar sebagai berikut; 

                                                           
74

 Ibid; 
75

 Tujuan hidup bagi manusia tidak akan letih untuk dibahas. Akan tetapi semua akan berakhir 

pada yang Maha Awal dan Maha Akhir. Oleh karenanya sebuah pengajaran dan pendidikan menurut 

Sunan adalah bagaimana untuk hidup yang benar, baik untuk kehidupan pribadinya maupun untuk 

ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Kesemuanya akan menjadi media dalam mencapai tujuan 

hidup sejatinya. Innalillahi wainna ilaihi roji’un.  Lihat pada Achmad Chodjim, Sunan Kalijaga: 

Mistik dan Ma’rifat (Jakarta: Anggota IKAPI, 2013), 352. 
76

 Zakiah Darodjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 29. 
77

 Muzayin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 119. 



67 

 

 

Menurut Ngalim Purwanto tujuan pendidikan sosial ialah membentuk 

manusia yang mengetahui dan menginsyafi tugas kewajibannya terhadap 

bermacam-macam golongan dalam masyarakat; dan membiasakan anak-anak 

berbuat mematuhi tugas kewajiban sebagai anggota masyarakat dan sebagai 

warga Negara.78 

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat, bahwa tujuan pendidikan sosial, 

ialah agar manusia terbiasa menjalankan perilaku sosial yang utama, dasar-

dasar kejiwaan yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyyah yang kekal 

dan kesadaran iman yang mendalam agar ditengah-tengah masyarakat nanti ia 

mampu bergaul dan berperilaku sosial yang baik, memiliki keseimbangan akal 

yang matang dan tindakan yang bijaksana.79  

Sedangkan tujuan pendidikan sosial menurut Omar at Toumy Asy-

Syaibani ialah perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses dan 

usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan 

pada kehidupan pribadinya, kahidupan masyarakat dan alam sekitar di mana 

individu itu hidup, serta pada proses pendidikan itu sendiri dan proses 

pengajaran sebagai suatu aktivitas yang asasi dalam masyarakat.80 
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Dari tujuan pendidikan sosial tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari 

pendidikan sosial adalah untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran 

akan kewajiban, hak dan tanggung jawab sosial. Pendidikan sosial tidak lain 

bertujuan untuk membentuk individu yang menyadari dan menginsyafi serta 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dari dalam kebutuhan sosial di 

manapun ia berada sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. 

4. Urgensi Pendidikan Sosial 

Kajian tentang aspek sosial dalam pendidikan, menurut M.P. Hunt dalam 

bukunya ‚Foundation of Education‛, bertujuan melihat dan memahami 

dimensi-dimensi sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana mereka hidup 

dan untuk apa mereka hidup. Kajian tentang kehidupan sosial dalam 

masyarakat dikaji supaya kita mendapatkan memahami secara menyeluruh 

(utuh) dan komprehensif tentang aspek sosial serta hubungannya dengan 

pendidikan yang kita laksanakan. Sejalan dengan nasehat agama; ‘Ketahui dan 

kenali dirimu kamu akan mengenal Tuhan’. Karena alasan inilah orang Jawa 

memiliki anggapan bahwa kehidupan sosial itu sudah digariskan dan hal itu 

tertuang dalam pranata tradisi, etika, dan agama formal.81 

Adapun alasan lain pentingnya kegiatan sosial (kemasyarakatan) adalah 

supaya pendidikan tidak menjadi menara gading ditengah masyarakatnya dan 

melahirkan karakter bangsa berupa muncul kesalehan sosial yang lebih tinggi. 
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Ditengah fenomena sosial yang terjadi mesti dihadapi dengan meningkatkan 

kesalehan sosial melalui proses pendidikan yang terintegrasi dengan fenomena 

sosial yang sesungguhnya. Karena agama dipandang sebagai kepercayaan dan 

pola perilaku yang digunakan manusia untuk mengendalikan aspek alam 

semesta yang tidak dapat dikendalikannya.82 

Pendidikan sosial ini berarti mengasah sebuah kepekaan seseorang atau 

kelompok terhadap kondisi orang lain. Berawal dari pendidikan/ kerangka 

berfikir sosial, dapat memunculkan kepekaan rasa dalam sosial/ seluruh hasil 

cipta Alloh. Kepekaan ini tidak dapat direkayasa dan biasanya muncul dengan 

sendirinya tanpa melalui tekanan maupun rayuan apapun. Jadi, sebenarnya 

kepekaan itulah yang seyogyanya tumbuh subur dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

‚Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan 

lingkungannya.‛83 Kalimat ini menunjukkan betapa mulianya seseorang 

apabila ia dapat membantu saudara-saudaranya yang berada dalam kesulitan. 

Cara membantu seseorang tidak harus dengan materi, tetapi bisa juga melalui 

saran, nasihat, kritik, motivasi atau bentuk lain yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kemajuan orang lain. Hal itulah yang dinamakan kepedulian 
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sosial. Oleh karena itu kepekaan rasa merupakan dasar awal terbentuknya rasa 

sosial yang baik.84 

Dengan cara demikian diharapkan agar individu-individu tidak lagi 

bersikap egois, dengan tidak mau melihat orang-orang yang ada di sekitarnya 

yang sedang mengalami kesusahan. Kita tidak boleh menutup mata apabila 

melihat orang yang memerlukan uluran tangan kita, karena kita diajarkan 

untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Karena itulah mengolah rasa 

pada manusia merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama, sebagai 

penghantar kepada ketenangan individu dan kelompok serta yang 

melingkupinya. 

 

C. Relevansi Pendidikan Sosial dengan Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan sosial terdiri atas beberapa sub,85 antara lain: 

1. Pengabdian 

Senantiasa memberi dengan kecintaan tanpa pamrih dan membalas 

kebaikan pihak lain dengan yang lebih baik hanya karena kecintaan.  

2. Tolong-menolong 

Alloh Swt. berfirman86; 
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‚Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Alloh, Sesungguhnya Alloh Amat berat siksa-Nya‛. 

3. Kekeluargaan 

Kekeluargaan disini mencangkup kekeluargaan didalam dan diluar 

keluarga sendiri. Karena dengan kekeluargaan yang tinggi akan merasakan 

kedamaian dan kebahagiaan. 

4. Kesetiaan 

Kesetiaan adalah wujud kepasrahan kepada Alloh, sebagaimana yang 

senantiasa terucap dalam salat kita sehari-hari.87 

Pada posisi strategis seperti saat ini pendidikan merupakan target yang 

paling utama bagi para pelaku peubahan. Sehingga keberhasilan pendidikan akan 

mempengaruhi perubahan-perubahan di sekelilingnya dalam rangka melakukan 

proses soscial engineering. Hal itu dilakukan karena ajaran Islam mengajarkan 

kita untuk melakukan suatu perubahan terus menerus kearah yang lebih baik.88 

Dengan kata lain ‚pendidikan adalah agen perubahan sosial‛. 

Tujuan Pendidikan Islam memiliki  ciri-ciri sebagai berikut89: 

1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Alloh dimuka bumi dengan 

sebaik-baiknya, yang mampu memakmurkan bumi dan melestarikannya dan 

lebih jauh lagi, mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya, sesuai dengan tujuan 
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penciptaannya dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam sebagai 

pedoman hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 

2. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia 

memiliki ilmu, berakhlak tinggi dan berketerampilan yang semua ini dapat 

digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.  

3. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat.  

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil 

‘alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam 

inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. 

Oleh karenanya ibadah itu mencakup semua amal, pikiran, dan perasaan 

yang dihadapkan (atau disandarkan) kepada Alloh. Aspek ibadah merupakan 

kewajiban orang Islam untuk mempelajarinya agar ia dapat mengamalkannya 

dengan cara yang benar. Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, 

perasaan, pemikiran yang disangkutkan dengan Alloh.  Tujuan tertinggi tersebut 

dirumuskan dalam satu istilah yang disebut Insan Ka>mil (manusia paripurna). 90 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial dan 

relevansinya terhadap keagamaan adalah suatu penerapan hal-hal yang dianggap 

baik, bermanfaat, dan bermutu dalam hubungan dengan sosial/ seluruh hasil cipta 
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Gusti yang dijiwai atau diarahkan oleh ajaran agama. Dengan demikian apa yang 

dipahami perlu direkonstrusikan tanpa meninggalkan ruh dan memisahkan diri 

dari konteks sosial budaya saat ini. 

 Jamaah tarekat di Majelis Pesona Ilahi Joresan  telah mendapatkan ilmu 

dan wawasan tentang beribadah kepada Alloh Swt., tentang adab bersosial, dan 

tentang pentingnya mencontoh perilaku dan amalan-amalan sesuai ajaran Nabi 

Saw., selain itu jamaah tarekat juga mendapatkan pengalaman dan pengawasan 

dari Syaikh/ Kyai/ Guru. Dengan ilmu dan berbagai pengalaman yang didapat, 

kemudian mereka berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik amalan 

ibadah kepada Alloh Swt. maupun amalan kepada sesama masyarakat dan seluruh 

alam seisi. Ajaran tarekat inilah yang kemudian menjadikan jamaah bisa 

membedakan sifat nafsu yang baik dan sifat nafsu yang tercela. Jadi di dalam 

ajaran tarekat itu terdapat nilai-nilai sosial keagamaan yang wajib di laksanakan 

oleh jamaah tarekat. Sehingga antara ibadah kepada Alloh SWT dan penerapan 

nilai-nilai sosial keagamaannya dapat diolah sesuai takaran. 

Karena pengamal tarekat meniscayakan dirinya untuk memiliki sikap ithar, 

yakni mengutamakan orang lain dari pada dirinya, namun masih tercakup dalam 

kesatuan Ilahiyah.91 Karena kalau ada orang yang suka menyenangkan orang lain, 

maka Alloh akan mengubah rasa tersebut dengan malaikat. Kalau kita suka 

berbuat baik, maka kita telah menciptakan malaikat. Di alam kubur malaikat 
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akan datang dengan mempesona.92 Oleh itu jelas akan mengembangkan proses 

interaksi personal dan sosial dalam komunikasi terbuka, jujur, silih asih, silih 

asah, silih asuh, serta membangun kesetiakawanan untuk memecahkan berbagai 

permasalahan masyarakat dan sosial lainnya terlebih masalah ukhwah Isla>lmiyah.  

Hamzah Tulaeka memperkuat hubungan kebudayaan sosial dan agama 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa agama dan kebudayaan 

bersifat historis dan berubah menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika ‚wahyu‛ 

itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran 

dan sistem kognisi. Sehingga agama disini dapat disebut sebagai gejala 

kebudayaan.93 Karena itu hubungan agama dan kebudayaan tidak berlebihan 

kalau dikatakan telah menjadi karakter budaya. Suatu karakter yang bersifat 

religious dan sosialistik, yang perlu dilestarikan, diwariskan, dan dikembangkan.  

Zulfi Mubarok menyinggung lebih lanjut  bahwa ayat al-Qur’an banyak 

menghimbau agar manusia  meniti sejarah masyarakat/ kaum terdahulu. 

Penelitian sejarah ini akan berguna bukan sekedar untuk hari ini melainkan juga 

untuk memprediksikan masa depan (waltanzhur nafs ma qaddamat li ghadd). 

Dalam konteks ini al-Qur’an memberikan gambaran bahwa manusia/ masyarakat 

memiliki hukum-hukum yang bersifat universal dan tidak mengalami 

                                                           
92

 Malaikat datang karena amal kita menyenangkan orang lain. Jadi malaikat datang untuk 

menghibur. Allohu Akbar. Gus Mukhlish, dalam makna dibalik Idul Adha,  Kajian di Majelis Pesona 

Ilahi Joresan. 16 Oktober 2014. 
93

 Hamzah Tualeka, Sosiologi Agama  (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2011), 111. 



75 

 

 

perubahan.94 Bukan berarti manusia harus monoton dan tidak mau berkembang, 

akan tetapi seperti yang al-Qur’an menjelaskannya lebih lanjut bahwa didalam 

sejarah terdapat pelajaran dan peringatan yang akan mengukuhkan hati manusia 

guna kemaslahatan bersama. Artinya keistiqomahan tetap dipertahankan diatas 

prinsip agama. 

Tauhid-Sosial selebihnya Amin Abdullah mendiskripsikan dalam bukunya 

‚Dinamika Islam Kultural Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer‛, 

menurutnya tauhid-sosial adalah aksentuasi dan aplikasi iman pada wilayah 

praktis sosial. Untuk mempertajam visi tauhid sosial al-Qur’an, para aktivis 

organisasi-organisasi keagamaan Islam perlu bersentuhan dengan disiplin filsafat 

sosial, sehingga ketika ia hendak menerjemahkan panggilan al-Qur’an dalam 

wilayah aksi dan implementasi, ia juga memasuki wilayah ‚kemanusiaan‛ 

(insaniyyah) dalam artian yang sesunguhnya. Wilayah tauhid-sosial adalah 

wilayah keprihatinan dan penderitaan umat manusia yang ada dimuka bumi pada 

umumnya.95 Oleh karena itu tauhid sosial dalam wilayah pemahaman 

keberagaman Islam kontemporer lebih menekankan pada aspek praktis sosialnya, 

bukan semata-mata pada logika dan normativitasnya.96 Berangkat dari fenomena 

yang ada, konsepsi tauhid akidah dan tauhid sosial yang terkesan terpisah akan 
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dibawa ke arah penyatuan kembali, sebagaimana diamanahkan oleh semangat al-

Quran.  

Oleh karenanya ngaji roso di majelis Pesona Ilahi sangat dijunjung dan 

dianjurkan guna pembentukan dan pembenahan segala hasil cipta Alloh Yang Esa 

dengan mengoptimalkan kerahan usaha lahiriyah maupun bat}iniah. Karena semua 

ini adalah ayat Alloh yang hendak kita pahami dan amalkan demi 

terlaksanakannya Islam rohmatan lil‘a>lamin sebagai simbolis dari ahl sunnah 

walja>maah. 

 


