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ABSTRAK 

Rusidi, Amron, Mohamad. 2014. Peran Suluk dalam Pengembangan 

Spirritualitas Anggota Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo. Skripsi. Program 

Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir  Jurusan Ushuluddin dan Dakwah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) 

Dr. Muh Tasrif, S. Ag, M. Ag. (II) Dr. Iswahyudi, M. Ag. 

Kata Kunci : Suluk, Pengembangan Spiritualitas, Anggota Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah. 

 Pada zaman informasi dan teknologi yang semakin bersaing ketat, 

masyarakat dihadapkan pada kondisi realitas yang begitu nyata. Persaingan di 

bidang pendidikan, harta dan jabatan semakin terlihat. Masyarakat lebih tertarik 

mencari harta, jabatan dan kekayaan dunia. Kepuasan akan spiritualitas terhadap 

Allah kurang diperhatikan. Apalagi manusia akan bertambah umur dan akan 

menghadapi kematian. Untuk menghindarkan dari hal-hal buruk di atas, maka di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo ada Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah yang mempunyai sarana, mediasi, yang dilakukan 

dengan cara dzikir, wirid dan murāqabah. 

 Peneliti merumuskan beberapa masalah yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peran suluk dalam pengembangan spiritualitas anggota Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 

Durisawo Ponorogo, diantaranya sebagai berikut: Bagaimana praktik Suluk 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo? dan Bagaimana peran Suluk dalam 

pengembangan Spiritualitas Anggota Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo? 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, teknik 

dalam analisis data adalah reduksi data, display dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi serta model berfikir yang digunakan adalah deduktif, induktif dan 

komperatif.  

 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Praktik Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 
Durisawo Ponorogo dilakukan dengan pembaiatan, dzikir, wirid, murāqabah, dan 

tawajjuh. Semua hal tersebut dilakukan dengan metode mondok (menginap) 

selama sepuluh hari dengan berpuasa, yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun 

yaitu bulan Rojab, Muharam, Ramadhan dan (2) Peran Suluk dalam 

Pengembangan Spiritualitas Anggota Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo adalah 

memberikan peningkatan kualitas keimanan, keIslaman dan keihsanan, sehingga 

terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Agama merupakan petunjuk bagi setiap manusia untuk memahami arti 

kehidupan dan memahami masyarakat. Di zaman modern ini manusia banyak 

terlena akan kehidupan dunia. Di Indonesia masyarakatnya juga sudah 

materialistis dan sekularistis. Materi menjadi tolak ukur segalanya, kesuksesan, 

dan kebahagiaan ditentukan oleh materi. Orang berlomba mendapatkan materi 

sebanyak banyaknya. Akibatnya manusia sering lepas kontrol. Semakin terlihat 

manusia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, nilai-nilai kemanusiaan 

semakin surut, toleransi sosial, solidaritas serta ukhuwah Islamiyah sesama umat 

islam semakin memudar manusia makin individual. Di tengah suasana seperti itu 

manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah, nilai 

nilai yang dapat menuntun manusia kembali kepada fitrahnya. Karena itu manusia 

mulai tertarik untuk mempelajari tarekat dan berusaha untuk mengamalkanya. Hal 

ini terlihat dengan tumbuhnya majelis- majelis pengajian tarekat dengan segala 

amalan-amalan dan dzikir-dzikirnya.
1
  

      Suluk adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan latihan atau 

riyādhah berjenjang dan dalam waktu tertentu dalam bimbingan guru tarekat. 

Orang yang mengikuti suluk disebut salik. Tujuan awal dari suluk adalah tazkiyah 

                                                           

       
1
 Sri Mulyani, Tarekat-Tarekat  Muktabarah Di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2004), 4-5.  
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an nafs (penyucian jiwa) yang secara berjenjang al-maqomat (tingkatan) sampai 

ke tujuan akhir sesuai dengan tradisi tarekat tertentu.
2
 

       Kehidupan manusia ada dua macam. Kehidupan kebendaan (material) yang 

terdiri dari harta benda, kemegahan dan kehidupan kerohanian (spiritual). Adapun 

kehidupan kerohanian itu merupakan sentral induk yang memberi kehidupan 

seseorang, yang menghubungkan sesamanya manakala yang rūh itu telah berada 

dalam kemurniaan (ikhlas, bersih, murni, jujur), maka ia akan melahirkan 

kemurnian pula pada seseorang dalam perkataan dan perbuatanya, senantiasa baik 

dan disenangi dalam segala kehidupan dan pergaulan, menemukan keindahan 

dalam rasa dan cita. Itulah hidup kerohaniaan (spiritual) yang telah ditempuh oleh 

Salafus Shalih Muslimin zaman yang lalu. Hidup kerohaniaan ini telah meliputi 

jagat semesta yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Kehidupan ini berjalan 

terus masa Sahabat dan Tabi‟in, masa Tabi‟-Tabi‟in dan para sufi, kemudian 

disambung lagi oleh orang-orang yang memfalsafahhkan tasawuf.
3
 

       Seseorang yang sedang menempuh perjalanan (spiritual) memerlukan guru 

(mursyid) yang membimbing muridnya supaya terhindar dari berbagai bahaya 

serta perangkap yang siap menjerat jiwa manakala ia menjumpainya dalam 

kegelapan.  Seorang salik diperlukan kepala (pikiran) yang jernih selama 

melakukan perjalanan dan tidak dapat menghindarkan diri dari kekuatan-kekuatan 

yang menyesatkan yang berada di seberang “wilayah” stabilitas dan 

keseimbangan. Bagi kaum sufi, syariat, yang membangun alam lahir maupun alam 

batin, memberikan sebuah petunjuk yang sangat berguna untuk memasuki dunia 

                                                           

        
2
 H.A. Rivary Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme (Jakarta: PT Raja Grafida, 

2002), 281. 

       
3
 Abubakar Aceh, Pengantar  Ilmu Tarekat  (Solo: Ramadhani, 1996), 59-60. 
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imajinal. Tanpa mursyid, seseorang yang sedang menempuh perjalanan spiritual 

akan terombang-ambingkan oleh hembusan angin tipu daya.
4
  

       Setiap muslim harus mengakui dan menyadari betapa pentingnya spiritualitas, 

tetapi harus diingat bahwa al-Quran menyatakan dunia ini adalah nyata bukan 

fatamorgana, bukan pula maya tanpa makna. Dari sekian banyak ayat al-Quran 

yang beriringan antara iman amal shaleh dan hari akhir, merupakan isarat yang 

tegas yang menunjukkan formulasi kesatuan dimensi spiritual dan dimensi 

aktivitas nyata dalam kehidupan.
5
  

       Bentuk kajian keagamaan yang ada pada saat ini dan ada di sekitar kita adalah  

majlis dzikir, kegiatan terekat dengan segala amalan-amalannya. Tarekat 

mempunyai arti jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadat sesuai dengan 

ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan 

dikerjakan oleh sahabat dan tabi‟in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, 

sambung menyambung dan rantai-berantai. Guru-guru yang memberikan petunjuk 

dan pimpinan ini dinamakan Mursyid yang mengajar dan memimpin muridnya 

sesudah mendapat ijazah dari gurunya pula sebagaimana tersebut dalam 

silsilahnya. Dengan demikian ahli tasawuf yakin, bahwa peraturan-peraturan yang 

tersebut dalam ilmu Syari‟at dapat dikerjakan dalam pelaksanaan yang sebaik-

baiknya.
6
  

       Seperti tarekat-tarekat yang lain, tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah yang 

ada di Pondok Durisawo Ponorogo pun mempunyai tata cara peribadatan, teknik 

                                                           

       
4
 William C. Chittick, The Sufi Path Of Knowledge Pengetahuan Spiritul (Yogyakarta:    

Qalam, 2001), 59. 

       
5
 H.A. Rivary, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme, 321. 

       
6
 Aceh, Pengantar  Ilmu Tarekat, 67. 
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spiritual, dan ritual sendiri yang dilakukan secara rutin, dan di ikuti berbagai 

kalangan masyarakat.  Naqsyabandiyah, sebagai tarekat terorganisasi, punya 

sejarah dalam rentangan masa hampir lima abad dan penyebaranya yang secara 

geografis meliputi tiga benua. Maka tidaklah mengherankan warna dan tata cara 

Naqsyabandiyah kholidiyah menunjukkan aneka variasi mengikuti masa dan 

tempat tumbuhnya. Adaptasi terjadi karena keadaan memang berubah, dan guru-

guru (mursyid) yang berbeda telah memberikan penekanan pada aspek yang 

berbeda dari asas yang sama. Dengan fenomena itu, peneliti ingin mengungkap 

seberapa jauh peran suluk dalam pengembangan spiritual anggotanya yang ada di 

Pondok Durisawo Ponorogo. 

Dalam paparan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan 

judul “PERAN SULUK DALAM PENGEMBANGAN SPIRITUALITAS 

ANGGOTA TAREKAT NAQSYABANDIYAH KHOLIDIYAH DI PONDOK 

PESANTREN PERTAMA ASY-SYAFI‟IYAH DURISAWO PONOROGO” 

B. Fokus Penelitian 

1. Penelitian mengenai Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah dilaksanakan 

di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah  Durisawo Ponorogo.  

2. Objek penelitian ini adalah para murid Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok  Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo.  

3. Penelitian ini membahas peran suluk dalam pengembangan spiritualitas 

anggota Tarekat Naqsyabandiyah kholidiyah Di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini difokuskan pada 

bagaimana peran suluk dan pengembangan spiritual Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik suluk  Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo? 

2. Bagaimana peran suluk dalam pengembangan spiritualitas anggota 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah  Durisawo Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan praktik suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan peran suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo dalam pengembangan spiritualitas. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis (academic 

significance) yang menambah informasi dan dipertimbangkan dalam 

menguraikan serta mengkaji perkembangan praktik suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo dalam pengembangan spiritualitas. 
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2. Hasil penelitian ini disamping mempunyai arti akademis (academic 

significance), juga mempunyai arti sebagai rujukan untuk pertimbangan 

dalam mengembangkan spiritualitas dan menambah sufisme khususnya 

bagi murid dan mursyidnya. 

3. Bagi penulis sebagai penambah khazanah ilmu serta pengalaman 

mengenai suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo dalam 

pengembangan spiritualitas. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
7
 Ciri khas penelitian ini tidak dapat dipisahkan dengan 

pengamatan yang berperan serta, sebab peran yang menentukan 

keseluruhan sekenarionya. Pengamatan berperan serta sebagai penelitian 

yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara 

peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama ini data 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan 

tersebut berlaku tanpa adanya gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, 

                                                           

       
7
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.  Remaja Rosda Karya, 

2000), 40. 
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peneliti bertindak sebagai instrument kunci, berpatisipasi penuh sekaligus 

pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisa fenomena tertentu atau 

interaksi sosial seperti individu, kelompok, dan institusi masyarakat. 

Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam hal banyak bidang. 

Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu 

subjek tunggal, satu kumpulan dokumen kejadian tertentu. 

2.  Kehadiran Peneliti 

       Dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyyah Durisawo Ponorogo dengan responden mursyid 

dan murid Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah. 

3.  Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyyah Durisawo  Jl. Lawu. Gg. 1V No. 35 Durisawo Nologaten 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Indonesia. 

4.  Data dan Sumber Data 

       Data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan 

sumber data tertulis, foto dan statistik sebagai data tambahan, yang 

meliputi data  pengurus tarekat, mursyid dan murid di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah  Durisawo Ponorogo.   
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5.  Teknik  Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik penggalian data yang 

mendukung dalam pengumpulan data dari lapangan yaitu: 

a. Wawancara 

       Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur
8
 dan orang-

orang yang akan diwawancarai adalah, pengurus, mursyid, murid 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama 

Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo Jawa Timur. 

b. Observasi 

       Observasi partisipan yaitu suatu observasi dengan melakukan 

pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan 

orang yang diobservasi atau suatu proses pengamatan yang 

dilakukan oleh observan dengan bagian dalam kehidupan orang-

orang yang diobservasi.
9
 Dalam penelitian ini observasi partisipan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang dialami 

oleh subjek dan mengembangkan pemahaman terhadap konteks 

sosial yang kompleks, serta untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan rumusan masalah tersebut di atas.
10

 

                                                           

       
8
  Yaitu tehnik wawancara dimana peneliti ataupun pewawancara menentukan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Informan mengetahui secara sadar kedudukanya 

ketika proses wawancara . lihat di Moleong, Metodologi Penelitian, 135. 

       
9
 Yaitu teknik dimana peneliti menentukan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. Informan mengetahui secara sadar kedudukannya ketika proses wawancara. Lihat 

di Moleong, Metodologi Penelitian, 135. 

       
10

 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan Untuk IAIN dan PTAIS 

Semua Fakultas Dan Jurusan MKK (Bandung: Pustaka Setia), 123. 
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       Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam transkip 

observasi, sebab transkip observasi merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat 

“catatan”, setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah 

menyusun “catatan lapangan”.11
  

       Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jantungnya 

adalah catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini 

bersifat diskriptif. Artiya bahwa catatan lapangan ini berisi 

gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan 

pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Dan bagian diskriptif tersebut berisi beberapa hal, 

diantaraya adalah gambaran diri fisik, rekonstruksi dialog dan 

perilaku pengamat.
12

 Format rekaman hasil observasi catatan  

lapangan menggunakan format rekaman hasil observasi. 

c. Dokumentasi 

       Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan 

rekaman. Rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

                                                           

       
11

 Moleong, Metodologi Penelitian, 153-154. 

       
12

 Ibid, 156. 
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accouting.
13

 Sedangkan dokumen digunakan untuk mengacu atau 

bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan 

khusus, foto-foto dan sebagainya. 

6. Analisa Data 

       Setelah data terkumpul, maka data yang ada di analisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data  Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.
14

 Dalam penelitian ini data yang akan direduksi adalah 

data-data dari hasil observasi, wawancara serta hasil penelitian 

yang dilakukan atas Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo. 

b. Data Display ( Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data biasanya dilakukan dengan 

teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah  merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

                                                           

       
13

 Sugijono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabaeta, 2006), 329. 

       
14

  Moleong, Metodologi Penelitian,  29. 
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ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

7.  Pengecekan Keabsahan Data 

       Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (Validitas) dan keandala (Reliabilitas).
15

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

dalam Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khoidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo dalam Pengembangan 

Spiritualitas, dan (b) menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah sudah difahami. 

       Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data ang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

                                                           

       
15

  Ibid, 171. 
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penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
16

 Dalam penelitian ini, 

hal yang digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (a) membandingkan data 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen berkaitan. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

       Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan, 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  

a. Tahap pra lapangan meliputi: 

       Menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

,memilih dan memanfaatkan informan, menyiapakan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkat persoalan penelitian. 

                                                           

        
16

  Ibid, 178. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: 

       Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi:  

       Analisis selama dan setelah pengumpulan data. Pada bagian tahap 

analisis data ini terdiri dari: 

1. Konsep dasar analisis data 

       Hal ini akan mempersoalkan pengertian, waktu pelaksnaan, 

maksud, tujuan dan kedudukan analisis data. 

2. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis 

       Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai 

menemukan tema dan hipotesis. Namun, analisis yang dilakukan 

lebih intensif, tema dan hipotesis lebih diperkaya, diperdalam, dan 

lebih ditelaah lagi dengan menyambungkannya dengan data dari 

sumber-sumber lainya. 

3. Menganalisis berdasarkan hipotesis 

       Sesudah memformulasikan hipotesis, peneliti mengalihkan 

pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah 

hipotesis itu didukung atau ditunjang oleh data yang benar. Dalam 

hal demikian, peneliti akan mengubah atau membuang beberapa 

hipotesis. 
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4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

        Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. 

Kemapuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntutan 

mutlak bagi peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah memahami skripsi penelitian ini, maka penulis 

kelompokkan dalam V bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub 

yang saling berkaitan, penulis memberikan  sistematika dan pembahasan 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

       Bab pertama:  Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran secara umum 

yang mengarah kepada keadaan kerangka atau pokok pikiran penulis yang di 

dalamnya memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

      Bab kedua:  Landasan teori, yang berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori 

yang berkaitan dengan suluk, sejarah, praktik, asas- asas pengembangan 

spiritualitas Tarekat Naqsyabandiyah kholidiyah dan ruang lingkup 

spiritualitas anggota 

       Bab ketiga:  Data lapangan, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi keadaan geografis Desa Nologaten dan 

Tarekat Naqsybandiyah Kholidiyah di pondok pertama Asy-Syafi‟iyah 
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Durisawo Ponorogo, di tinjau dari sejarah, struktur pengurus pondok, 

landasan, praktik, ajaran-ajaranya 

       Bab keempat: Pembahasan, merupakan bab yang membahas data yang 

berisikan tentang, peran Suluk dalam Pengembangan Spiritualitas Anggota 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok  Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo. 

       Bab kelima:  Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab IV. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

kesimpulan akhir dari pembahasan sebagai jawaban dengan dilengkapi saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Suluk 

1. Pengertian Suluk 

       Perkataan suluk sebenarnya sama dengan tarekat, kedua duanya berarti 

cara atau jalan, dalam istilah sufi cara atau jalan mendekati Tuhan dan 

beroleh ma‟rifat. Tetapi pengertian itu lama-lama ditujukan semacam latihan, 

yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh sesuatu 

keadaan mengenai ihwal dan maqam dari orang yang melakukan tarekat itu, 

yang dinamakan salik.
17

 Dengan demikian banyaklah macam suluk-suluk itu 

menurut keperluannya dan tujuan, dengan maksud akan membawa muridnya 

kepada sesuatu tingkat, yang bahasa sufi disebut maqam, yang tertentu. 

Seperti kita lihat dalam suluk ada orang yang memilih jalan ibadah sibuk 

dengan air wudhu, dan sembahyang, sibuk dengan mengamalkan dzikir dan 

segala sunat-sunat yang lain, begitu juga sibuk dengan menjaga dan 

melakukan wirid-wirid, yang diperintahkan kepadanya oleh gurunya, 

dipelajari bacaan-bacaanya dengan baik dan diamalkanya. Jalan suluk yang 

lain: 

a. Riyāḍah, latihan diri secara bertapa, mengurangi makan, 

mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi berkata-kata. 
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b. Samat, dalam latihanya harus berdaya upaya menahan nafsu dan 

syahwatnya daripada mengerjakan segala kekurangan-kekurangan 

mengenai tingkah lakunya. 

c. Banyak orang yang memilih suluk dengan latihan penderitaan. 

d. arīqul khidmah wa bazlul jāh, latihan menghilangkan atau 

menyembunyikan kemegahan-kemegahan dan kebanggaan-

kebanggaan keturunan dan kedudukannya, dengan demikian 

terjadilah hubungan yang akrab antara murid ini dengan masyarakat 

pergaulan. 

e. arīqul Mujāhaidat Wa Rukubil Aḥwāl, melatih orang-orang 

pengecut itu menjadi pahlawan-pahlawan yang berani, membuat 

murid-murid tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah dan perintah 

Ulil Amrinya.
18

 

       Dengan demikian suluk adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan dengan latihan tertentu seperti dzikir, mujahadah, riyāḍah dari 

mursyid dan lain sebagainya sehingga memeperoleh ketenangan jiwa, lebih 

bersih hatinya, berdzikir selalu mengingat Allah dan menciptakan manusia 

dengan akhlak sufi dan tasawuf.  

2. Sarana Suluk 

a. Dzikir 

Kata dzikir dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam Al-Qur‟an 

tidak kurang dari 280 kali. Kata tersebut pada mulanya digunakan oleh 
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pengguna bahasa Arab dalam arti antonim lupa. Ada juga sebagian pakar 

yang berpendapat bahwa kata itu pada mulanya berarti mengucapkan 

dengan lidah/menyebut sesuatu. Maka makna ini kemudian berkembang 

menjadi “mengingat”, karena mengingat sesuatu sering kali mengantar 

lidah menyebutnya. Demikian juga, menyebut dengan lidah dapat 

mengantar hati untuk mengingat lebih banyak lagi apa yang disebut-sebut 

itu. Kata dzikir secara umum dapat juga dikatakan bahwa kata itu 

digunakan dalam arti memelihara sesuatu, karena tidak melupakan 

sesuatu berarti memeliharanya atau terpelihara dalam benaknya. 
19

 

Menurut Prof. Dr. Abu Bakar Aceh dalam bukunya Ilmu Tarekat, 

yang dimaksud dengan dzikir ialah ucapan yang dilakukan dengan lidah 

atau mengingat akan Tuhan dengan hati, dengan ucapan atau ingatan 

yang mempersucikan Tuhan dan membersihkannya daripada sifat-sifat 

yang tidak layak untuknya, selanjutnya memuji dengan puji-pujian dan 

sanjung-sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang 

menunjukkan kebesaran dan kemurnian.
20

 

       Teknik dasar Naqsyabandiyah, seperti kebanyakan tarekat lainnya 

adalah dzikir, yaitu berulang-ulang menyebut nama Tuhan ataupun 

menyatakan kalimat lā ilāha illāllah. Tujuan latihan ini adalah untuk 

mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. 

Pertama sekali tarekat Naqsyabandiyah membedakan dirinya dengan 

aliran lain dalam hal dzikir yang lazimnya adalah dzikir diam (khaīi 
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“tersembunyi”, atau qalbi, “dalam hati”), sebagai lawan dari dzikir keras 

(jahri) yang lebih disukai tarekat-tarekat lain. Kebiasaan ini bukan tanpa 

pengecualian, beberapa wali terkemuka dari tarekat ini diketahui juga 

telah melakukan dzikir keras, tetapi dalam aturan tegas-tegas disebut 

dzikir diam. Yang kedua, jumlah hitungan dzikir yang mesti diamalkan 

lebih banyak pada tarekat Naqsyabandiyah daripada kebanyakan tarekat 

lain.
21

 

b. Wirid 

Kata wirid diambil dari bahasa Arab, yang mempunyai banyak arti 

sesuai dengan konteks kalimatnya. Salah satu diantaranya adalah 

“kehadiran pada sumber air,” baik memasuki/bercelup dengan sumber air 

itu, maupun sekedar berada di sekitarnya. Kata Syari‟ah,yang biasa 

digunakan untuk makna ketentuan-ketentuan agama, juga berarti sumber 

air sebagai isyarat bahwa agama adalah kebutuhan rohani manusia tak 

ubahnya dengan air yang merupakan kebutuhan jasmani. Dari sini, 

kemudian kata wirid khususnya, oleh agamawan/pengamal tasawuf 

digunakan untuk menunjuk amalan-amalan keagamaan, baik bacaan al-

Qur‟an atau doa-doa tertentu maupun aktifitas tertentu, seperti shalat 

sunnah malam atau siang yang dilakukan seseorang secara rutin pada 

waktu-waktu yang ditentukan.
22

 

Fadhl bin „Alwi bin Mu ammad bin Sahl Al- usaini (w. 1900 M), 

ketika menulis Syarah (uraian penjelasan) tentang wirid dan Ratib al-
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Haddad, menulis bahwa apa yang dinamai Hizb, wirid, dan Ratib pada 

hakikatnya adalah kumpulan dari dzikir,  do‟a dan kegiatan yang 

mengarah kepada Allah, yang disusun untuk mengingat, merenung, dan 

memohon perlindungan Allah dari aneka keburukan serta meraih aneka 

kebajikan. Ia adalah cara membuka pintu guna meraih ma‟rifat dan 

pengetahuan. Itu semua disertai dengan kebulatan hati dan tekad 

mengarah kepada Allah Swt. 
23

 

c. Murāqabah 

Ada kategori latihan-latihan mistik lainnya, yang hanya diajarkan 

kepada murid yang tingkatannya lebih tinggi. Biasanya hanya kepada 

mereka yang telah menguasai dzikir pada semua la a‟if. Latihan ini 

disebut murāqabah,”pengendalian diri”, ini merupakan teknik-teknik 

konsentrasi dan meditasi. Kitab-kitab pegangan sedikit sekali 

memberikan informasi mengenai murāqabah, sebab seseorang memang 

tak mungkin mempelajarinya melalui kitab tetapi mempelajarinya 

langsung dari mursyidnya. Ahmad Dhiya‟ Al-Dīn Gumusykhanawi 

menyebutkan sepuluh tingkat (maqam) murāqabah berturut-turut disebut 

ihsan, aḥadiyah, aqrabiyah, baṣariyah, „ilmiyah, fa‟iliyah, malikiyah, 

ḥayatiyah, maḥbudiyah, dan tauhid shuhudi. Ahmad Khatib Sambas 

menyebutkan tidak kurang dari dua puluh murāqabah yang berbeda, 

termasuk beberapa tetapi tidak semua yang disebutkan Gumusykhanawi. 

Murāqabah al-aḥadiyah, menurut kedua tokoh tadi, isinya berkonsentrasi 
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pada makna surah Al-Ikhlāṣ :qul, huwallāhu aḥad…, katakanlah (wahai 

Muhammad), Dialah Tuhan Yang Esa….”, dan membuka pintu hatinya 

untuk Nur Ilahi. Sama juga, dalam aqrabiyah seseorang berkonsentrasi 

pada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada nadi di 

lehernya (Al-Qaf: 16) dan sebagainya.
24

 

3. Dasar Normatif Suluk 

       Suluk tidak diwajibkan, tetapi sangat dianjurkan. Paling tidak di antara 

kaum Naqsyabandiyah cabang Kholidiyah, adalah kegiatan menyepi untuk 

sementara waktu dari kesibukan duniawi. Di Indonesia istilah suluk yang 

secara harfiah berarti menempuh jalan spiritual lebih lazim digunakan, dan 

lamanya tidak sampai empat puluh hari, biasanya sepuluh atau duapuluh 

hari. Selama melakukan suluk, seseorang makan dan minum sedikit sekali, 

hampir seluruh waktunya dipakai untuk berdzikir dan meditasi dan iapun 

tidak diperbolehkan berbicara kecualli dengan syaikhnya atau dengan 

mitranya yang juga melakukan meditasi, dan itupun terbatas pada soal-soal 

kerohanian saja. Dikalangan Naqsyabandiyah di Indonesia, selama suluk 

itulah seseorang diajarkan dzikir latha‟if. Mereka yang belum melakukan 

suluk umumnya tidak diperkenankan menjalankan dzikir ini. 

       Anjuran untuk berdzikir sendiri dalam al-Quran disebutkan Surat Al-

A zāb ayat   41 : 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya . 
26

 

 

 

B. Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah  

1. Pengertian Tarekat 

       Kata Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu Al- arīq yang berarti jalan 

yang ditempuh dengan jalan kaki. Pengertian ini kemudian digunakan 

dalam konotasi makna cara seseorang melakukan pekerjaan baik terpuji 

maupun tercela. 
27

 

       Menurut istilah tasawuf tarekat yaitu perjalanan khusus bagi para sufi 

yang menempuh jalan menuju Allah SWT. Perjalanan yang mengikuti jalur 

yang ada melalui tahap dan seluk beluknya. 
28

 

       Tarekat artinya jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadat sesuai 

dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan 

oleh sahabat dan tabi‟in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, 

sambung-menyambung dan rantai berantai. Guru-guru yang memberikan 

petunjuk dan pimpinan ini dinamakan Mursyid yang mengajar dan 
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memimpin muridnya sesudah mendapat ijazat dari gurunya pula 

sebagaimana tersebut dalam silsilahnya. 
29

  

2. Sejarah Naqsyabandiyah 

       Pendiri Tarekat Naqsyabandiyah adalah seorang pemuka tasawuf 

terkenal yakni Muhammad bin Muhammad Baha‟ al-Dīn al-Uwaisi al-

Bukhari Naqsyabandi (717h/1318M-791 H/1389 M), dilahirkan disebuah 

desa Qahrul Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara tempat lahir Imam 

Bukhari. Ia berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik. Ia mendapat 

gelar Syaikh yang menunjukkan posisinya yang penting sebagai seorang 

pemimpin spiritual. Setelah ia lahir segera dibawa oleh ayahnya kepada 

Baba al-Samasi ketika berusia 18 tahun. Kemudian ia belajar ilmu Tarekat 

pada seorang Quthb di Nasaf, yaitu Amir Sayyid Kulal al-Bukhari (w 

772/1371). Kulal adalah seorang khalifah Muhammad baba al-Samasi. Dari 

Kulal inilah ia pertama belajar tarekat yang didirikannya. Selain itu 

Naqsyabandi pernah juga belajar kepada seorang arif bernama al-Dikkirani 

selama sekitar satu tahun. Iapun pernah bekerja untuk Khalil penguasa 

Samarkand, kira-kira selama 12 tahun. Ketika sang penguasa digulingkan 

pada tahun 748/1347 M, ia pergi ke Ziwartun. Di sana ia menggembalakan 

binatang ternak selama tujuh tahun, dan tujuh tahun berikutnya dalam 

pekerjaan perbaikan jalan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pendidikan 
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dan pembinaan mistisnya untuk memperdalam sumber-sumber rasa kasih 

sayang dan cinta kepada sesama manusia. 

Tarekat Naqsyabandiyah diambil dari nama pendirinya Baha al-Dīn 

Naqsabandi. Dalam dunia tarekat diakui bahwa pendiri tarekat adalah para 

tokoh yang mensistematisasikan ajaran-ajaran, metode, ritus, dan amalan 

secara eksplisit tarekat itu, melainkan hanya mengolah ajaran-ajaran yang 

telah diturunkan kepada mereka melalui garis keguruan sampai kepada Nabi 

Muhammad Saw sendiri.  

Naqsyaband secara harfiah berarti “pelukis, penyulam, penghias”Ṭ Jika 

nenek moyang mereka adalah penyulam, nama itu mungkin mengacu pada 

profesi keluarga; jika tidak hal itu menunjukkan kualitas spiritualnya untuk 

melukis nama Allah di atas hati seorang murid.  

Tarekat Naqsyabandiyah adalah sebuah tarekat yang mempunyai 

dampak dan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat muslim di 

berbagai wilayah yang berbeda-beda. Tarekat ini pertama kali berdiri di Asia 

Tengah kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afganistan, dan India. Di Asia 

Tengah bukan hanya di kota-kota penting, melainkan di kampung-kampung 

kecil pun tarekat ini mempunyai Zawiyah (padepokan sufi) dan rumah 

peristirahatan Naqsyabandi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas 

keagamaan yang semarak. 

Ciri menonjol Tarekat Naqsyabandiyah adalah Pertama , diikutinya 

syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah yang menyebabkan 

penolakan terhadap musik dan tari, dan lebih menyukai berdzikir dalam hati. 
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Kedua, upaya yang serius dalam mempengaruhi kehidupan dan pemikiran 

golongan penguasa serta mendekatkan Negara pada agama. Berbeda dengan 

tarekat lainnya, Tarekat Naqsyabandiyah tidak menganut kebijaksanaan 

isolasi diri dalam menghadapi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. 

Sebaliknya ia melancarkan konfrontasi dengan berbagai kekuatan politik 

agar dapat mengubah pandangan mereka. Selain itu tarekat inipun 

membebankan tanggung jawab yang sama kepada para penguasa dan 

menganggap bahwa upaya memperbaiki penguasa adalah sebagai syarat 

untuk memperbaiki masyarakat. 
30

 

3. Sejarah Kholidiyah 

       Cabang Naqsyabandiyah di Turki, yang berdiri pada Abad XIX 

bernama Kholidiyah. Menurut sebuah kitab, yang diterima dari Barmawi 

Umar dikatakan bahwa pokok-pook Tarekat kholidiyah diletakkan oleh 

Syaikh Sulaiman Zuhdi Al-Kholidi, yang lama bertempat tinggal di Makkah. 

Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam 

Tarekat ini. Dalam silsilah dapat dibaca, bahwa tawasul Tarekat ini dimulai 

dengan Dhiyauddīn Khalīd, sambung-menyambung dengan beberapa Syaikh 

Naqsyabandiyah, akhirnya sampai kepada aifur, Ja‟far, Salman, Abu bakar 

dan terus kepada Nabi Muhammad Saw, Jibril dan Allah. Jika kita selidiki 

akan kelihatan bahwa perpecahan Tarekat ini dimulai dari tarekat Aliyah, 

cabang dari tarekat Naqsyabandiyah Khawājikaniyah yang terkenal. Dalam 

silsilah tarekat ini diterangkan adab dzikir, tawasul dalam tarekat, adab 
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suluk, tentang salik dan maqamnya, tentang rabi ah, dan beberapa fatwa 

pendek yang dilakukan oleh Syaikh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi.  

       Adab suluk yang dibicarakan dalam tarekat ini terdiri dari delapan 

tingkat sebagai asas-asas pengembangan spiritual. Demikian kita catat 

beberapa hal mengenai filsafat dan akidah Naqsyabandiyah dengan cabang-

cabangnya yang bertali dengan riyādah dan suluk diri dan jiwa manusia, 

yang rapat hubungannya dengan ajaran-ajaran amal dan dzikirnya. 
31

 

 

C. Praktik Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah  

       Praktik ataupun kegiatan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam 

usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan terus menerus yang akhirnya menjadi sebuah 

rutinitas. Setiap kegiatan yang dilakukan haruslah mempunyai dasar dan 

pedoman dalam pelaksanaannya. Dasar meliputi aturan-aturan yang ada dan 

secara sistematik mengatur seseorang ataupun kelompok untuk bertindak. 

Dasar juga berkaitan dengan landasan teologis ataupun landasan tematik dari 

suatu kegiatan. Landasan tersebut digunakan untuk memantapkan niat 

pelaku supaya dalam pelaksanaannya tidak ada keraguan, sehingga kegiatan 

yang dilakukan tidak berubah-ubah serta memberikan pengaruh yang positif.  

       Di dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah, memiliki 

landasan teologis yang bersumber dari al-Qur‟an, yaitu surat Al-Jinn ayat 

16, sehingga tidak menyimpang dari syariat dan akidah. Dikatakan tidak 

menyimpang dari syariat bahwasannya kegiatan ini sesuai dengan tuntunan 
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Rasulullah Saw dimana dalam setiap hal kita haruslah berserah diri kepada 

Allah semata, termasuk juga dalam kegiatan Suluk Tarekat naqsyabandiyah 

Kholidiyah. Meskipun tidak ada kata Suluk Tarekat secara gamblang 

dinyatakan di dalam perintah tersebut, tetapi dalam prakteknya, Suluk lebih 

mengedepankan Dzikir dan Wirid. Dalam al-Qur‟an banyak sekali ayat yang 

menerangkan tentang perintah Dzikir. Seperti dalam surat Al-A zāb ayat 

41,42  

           
32 

       Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 

menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah 

kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
33

 

 

       Kegiatan-kegiatan dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Durisawo ini memiliki urutan-urutan sebagai berikut : 

1. Suluk dan Syarat-syaratnya 

       Suluk berarti memperbanyak Dzikir dengan cara „Uzlah dan 

Riyādhah. Yang dimaksud „Uzlah yaitu menyepi, meninggalka keluarga, 

saudara, dan semuanya yang tidak mengikuti suluk. Sedangkan Riyādhah 

adalah mengurangi makan, minum, tidur dan berbicara hal-hal yang tidak 

penting. 
34

 

       Syarat-syarat mengikuti Suluk ada 3 yaitu : 

a. Mendapatkan izin dari seorang Mursyid (guru yang sudah diberi ijazah 

untuk mengajarkan suluk) 
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b. Khalwat yaitu menyepi dari keluaga, saudara dan semua yang tidak 

mengikuti suluk. 

c. Berniat untuk megikuti suluk selama 10 hari atau lebih dengan 

membaca Nawaitu an adkhula fi al-sulūki „ashara yauman li iqtidāi al- 

salafi al- ṣālihīn wali al- tibā‟in nabiyyi ṣallallāhu „alaihi wasallam. 

 

2. Bai’at, Ijazah, Khalifah 

       Seperti tarekat-tarekat lainnya, tarekat Naqsyabandiyah kholidiyah 

pun mustahil dimasuki tanpa melalui pintu pembaiatan. Seseorang hanya 

dapat menjadi anggota suluk setelah melalui upacara pembaiatan. Tata 

cara pembaitan di Pondok Durisawo ini dilakukan dengan cara : 

a. Mandi setelah shalat Isya‟ dengan niat taubat dari segala dosa yang 

telah diperbuat. 

b. Shalat dua rakaat dengan niat mengikuti suluk tarekat. Setelah 

membaca Al-Fātihah, rakaat pertama membaca surat Al-Kāfirūn, 

rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlāṣ. 

c. Setelah shalat membaca do‟a : Allāhumma innī as alukat taubata wal 

inābata wal istiqāmata „alash sharī‟atil gharrā-I wa  arīqatil baidhā-I 

baca 3x, istigfar 5 kali atau 15 kali. Atau lebih baik 25 kali. 

d. Membaca surat Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlas 3 kali 



 

30 

 

e. Tidur miring menghadap kiblat sambil terus menguatkan niat untuk 

mengikuti Suluk Tarekat. Dan menyatakan sumpah setia kepada 

kepada syaikhnya/Mursyidnya (Talkin)
35

 

 

3. Dzikir, Wirid dan tingkatan-tingkatannya 

       Dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah ini, Dzikir dan 

Wirid merupakan amalan yang paling banyak dilakukan. Dzikir dan wirid 

ini memiliki tingkatan-tingkatan, yang setiap tingkatannya, seorang 

anggota harus mendapatkan ijazah/persetujuan dari mursyid. Setelah 

mendapatkan ijazah dari mursyidnya, maka seorang anggota atau murid 

boleh melaksanakan latihan-latihan dzikir dan wirid yang sudah di ajarkan 

sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Berikut tingkatan-tingkatan 

Dzikir dan wirid di Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Durisawo : 

a. Dzikir ismudz dzāt yaitu membaca Allah dengan sepenuh hati. 

Tata cara dzikir ismudz dzāt yaitu : 

1. Suci tempat, badan dan pakaian 

2. Duduk tawaruk, khusuk dengan menutup mata 

3. Membaca istighfar 5-25 kali 

4. Membaca surat Al-Fātihah dan Al-Ikhlās 3 kali yang ditujukn 

kepada para guru-guru Tarekat Naqsyabandiyah yang 
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menunjukkan silsilah yang menghubungkan sampai ke Nabi 

Muhammad Saw. Dan melalui beliau sampai ke Allah. 

5. Selalu mengingat tentang kematian dan kiamat 

6. Rabi atul Mursyid yaitu menghadirkan atau membayangkan sang 

Syaikh/guru dalam imajinasi, hati murid dan gurunya saling 

berhadapan meskipun secara fisik syaikhnya tidak hadir. 

7. Wuquf qalbi yaitu selalu mengingat Dzāt Allah bilā kaifin walā 

mithlin 

8. Bermunajat dengan membaca Ilāhi anta maqṣūdī wa ridhāka 

ma lūbī 

9. Membaca Allah Allah sebanyak 5000 kali. Setiap mendapat 100 

putaran berhenti sejenak dan membaca Ilāhi anta maqṣūdī wa 

ridhāka ma lūbī 

10. Membaca do‟a.
36

 

b. Dzikir latīfatul qalbī : di sini letaknya sifat-sifat syaitan, iblis, 

kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan lain-lain. Letaknya dua jari 

di bawah susu sebelah kiri, kita buat dzikir sebanyak-banyaknya, Insya 

Allah pada tingkat ini diganti dengan iman, Islam , ihsan, tauhid dan 

ma‟rifat. 

c. Dzikir latīfatur rūh : disini letaknya sifat bahimiyah (binatang jinak) 

menuruti hawa nafsu, letaknya dua jari di bawah susu sebelah kanan. 
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Kita buat dzikir sebanyak-banyaknya InsyaAllah diisi dengan khusyu‟ 

dan tawadhu‟. 

d. Dzikir  latīfatus sirri : di sini letaknya sifat-sifat syabiyah (binatang 

buas) yaitu sifat zalim atau aniaya, pemarah dan pendendam, letaknya 

dua jari di atas susu sebelah kiri, kita buat dzikir sebanyak-banyaknya 

InsyaAllah diganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah. 

e. Dzikir  latīfatul khāfi : di dini letaknya sifat-sifat pendengki, khianat 

dan sifat-sifat syaitoniyah, letaknya dua jari di atas susu sebelah kanan, 

kita buat dzikir sebanyak-banyaknya InsyaAllah diganti dengan sifat 

syukur dan sabar 

f. Dzikir  latīfatun na iqah : di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarah, 

banyak khayalan, dan panjang angan-anngan, letaknya tepat dia antara 

dua kening, kita buat dzikir sebayak-banyaknya InsyaAllah diganti 

dengan sifat-sifat tenteram dan tenang. 

g. Dzikir latīfatul jamīil badan : di sini letak sifat-sifat jahil ”ghaflah” 

kebendaan dan kelalaian, letaknya di seluruh tubuh menngendarai 

semua aliran darah kita yang letak titik pusatnya tepat di tengah-tengah 

ubun-ubun kepala kita, kita buat dzikir sebanyak-banyaknya Insya 

Allah diganti dengan sifat-sifat ilmu dan amal. 

h. Dzikir nafi ithbat yaitu dzikir membaca Lā ilāha ilallāh sebanyak 5000 

kali 
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i. Dzikir wuqūf yaitu mengulang kembali semua tingkatan dzikir yang 

sudah dilalui.
37

 

4. Murāqabah dan macam-macamnya 

a. Dzikir muraqabah mu laq yaitu selalu ingat dan sadar bahwa Allah 

Maha melihat semua perbuatan hambaNya 

b. Dzikir muraqabah aḥadiyyatul af‟āl yaitu mengingat Allah dengan 

I‟tikad yang kuat, merasakan kehadiranNya bahwa Allah mengintai, 

mengawasi dalam dzāt, sifat dan af‟ālnya, dan mengingat sifat kamal, 

muhal naqisnya Allah, mengingat sifat wajib Allah beserta sifat 

mustahil Allah. 

c. Dzikir muraqabah ma‟iyyah yaitu mengingat Allah dengan I‟tikad 

yang kuat, merasakan kehadiranNya bahwa Allah mengintai dan 

mengawasi akan besertanya Allah di dalam setiap bagian-bagian dalam 

diri kita yang bersifat maknawi (tidak bias di lihat adanya beserta 

Allah dalam diri kita) 

d. Dzikir muraqabah aqrabiyah yaitu mengawasi, mengintai, 

sesungguhnya Allah itu lebih dekat kepada kita dibandingkan 

pendengaran telinga kita, penglihatan mata kita, penciuman hidung 

kita, perasa lidah kita, dan pikiran hati kita. Dalam arti Allah Swt itu 

lebih dekat dibandingkan dengan seluruh anggota tubuh kita yang 

bersifat maknawi.  
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e. Dzikir muraqabah aḥadiyatudz dzātis ṣamad yaitu mengingat Allah 

Swt dengan I‟tikad yang kuat, bahwa Allah Swt adalah Dzat yang 

Maha mengabulkan semua permintaan hambaNya. 

f. Dzikir muraqabah aḥadiyatudz dzāti wal bahti yaitu mengingat Allah 

Swt dengan I‟tikad yang kuat, bahwa semua macam-macam ibadah 

tidak ada maksud apa-apa kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah 

Swt.
38

 

 

5. Khatmi Khawājikān 

       Khatmi khawājikān merupakan serangkaian wirid, ayat, shalawat dan 

do‟a yang menutup setiap dzikir berjamaah. Menurut Muhammad 

AlKurdi, Khatmi khawājikān terdiri atas : 

a. 15 atau 25 kali istighfar, didahului oleh sebuah do‟a pendek 

b. Melakukan rabi ah bil syaikh sebelum berdzikir 

c. 7 kali surat Al-Fāti ah 

d. 100 shalawat Nabi Muhammad Saw 

e. 79 kali surat Al- Insyirāh 

f. 1001 surat Al-Ikhlāṣ 

g. 7 kali surat Al-Fātihah 

h. 100 Shalawat Nabi Muhammad Saw 
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i. Sebuah do‟a panjang untuk rūh Nabi Muhammad Saw dan para syaikh 

tarekat-tarekat besar, khususnya Abdul Khaliq Bahauddīn , Abdullah 

Dihlawi, dan lain-lain 

j. Membaca bagian-bagian tertentu dari al-Qur‟an.
39

 

6. Tawajjuh 

       Tawajjuh berarti temu muka, tetapi dalam lingkungan 

Naqsyabandiyyah, mempunyai arti khusus, tawajjuh merupakan 

perjumpaan di mana seseorang membuka hatinya kepada syaikhnya dan 

membayangkan hatinya itu disirami berkah sang syaikh. Akhirnya 

membawa hati tersebut ke hadapan Nabi Muhammad Saw. 

D. Asas-asas Pengembangan Spiritualitas Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah 

1. Hush dar dam : “sadar desakku bernafas”. Suatu latihan konsentrasi: sufi 

yang bersangkutan haruslah sadar setiap menarik nafas, menghembuskan 

nafas, dan ketika berhenti sebentar di antara keduanya. Perhatian pada 

nafas, dalam keadaan sadar akan Allah, memberikan kekuatan spiritual 

dan membawa orang yang lebih hampir kepada Allah, lupa atau kurang 

perhatian berarti kematian spiritual dan membawa orang jauh dari Allah 

(Al-Kurdi) 

2. Nazar bar qadam : “menjaga langkah”. Sewaktu berjalan, sang murid 

haruslah menjaga langkah-langkahnya, sewaktu duduk memandang lurus 
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ke depan, demikianlah agar supaya tujuan-tujuan (ruhani)nya tidak 

dikacaukan oleh segala hal di sekelilingnya yang tidak relevan. 

3. Safar dar wa an : “melakukan perjalanan di tanah kelahirannya”. 

Melakukan perjalanan batin, yakni meninggalkan segala bentuk 

ketidaksempurnaannya sebagai manusia menuju kesadaran akan 

hakikatnya sebagai makhluk yang mulia.(Atau, dengan penafsiran lain: 

suatu perjalanan fisik, melintasi sekian negeri, untuk mencari mursyid 

yang sejati, kepada siapa seseorang sepenuhnya pasrah dan dialah yang 

akan menjadi perantaranya dengan Allah (Gumusykhanawi) 

4. Khalwat dar anjuman: “sepi di tengah keramaian”. Berbagai pengarang 

memberikan bermacam tafsiran. Khalwat bermakna menyepinya seorang 

pertapa, anjuman dapat berarti perkumpulan tertentu. Beberapa orang 

mengartikan asas ini sebagai “menyibukkan diri dengan terus-menerus 

membaca dzikir tanpa memperhatikan hal-hal lainnya bahkan sewaktu 

berada di tengah keramaian. Orang-orang yang lain mengartikan sebagai 

perintah untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat 

sementara pada waktu yang sama hatinya tetap tertaut kepada Allah saja 

dan selalu wara‟. 

5. Yadh kar: “ingat”, “menyebut”. Terus-menerus mengulangi nama Allah, 

dzikir tauhid (berisi formula lā ilāha illāllah), atau formula dzikir lainnya 

yang diberikan oleh guru seseorang, dalam hati atau dengan lisan. Oleh 

sebab itu, bagi penganut Naqsyabandiyah, dzikir itu tidak terbatas 

dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian sehabis shalat, tetapi 
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harus terus-menerus, agar di dalam hati bersemayam kesadaran akan 

Allah yang permanen. 

6. Baz gasyt: “kembali”, “memperbarui”. Demi mengendalikan hati supaya 

tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang (melantur), sang murid 

harus membaca setelah dzikir tauhid atau ketika berhenti sebentar di 

antara dua napa, formula ilāhī anta maqsūdi wa ridhāka matlūbi (“ya 

Tuhanku, Engkaulah tempatku memohon dan keridhoanMulah yang 

kuharapkan”). Sewaktu mengucapkan dzikir, arti dari kalimat ini 

haruslah berada di hati seseorang, untuk mengarahkan perasaannya yang 

paling halus kepada Tuhan semata. 

7. Nigah dasyt : “waspada”. Yaitu menjaga perasaan dan pikiran terus-

menerus sewaktu melakukan dzikir tauhid, untuk mencegah supaya 

pikiran dan perasaan tidak menyimpang dari kesadaran yang tetap akan 

Tuhan, dan untuk memelihara pikiran dan perilaku seseorang agar sesuai 

dengan makna kalimah tersebut. 

8. Yad dasyt : “Mengingat kembali”. Penglihatan yang diberkahi, secara 

langsung menangkap Dzāt Allah, yang berada dari sifat-sifat dan nama-

namaNya, mengalami bahwa segalanya berasal dari Allah Yang Esa dan 

beraneka ragam ciptaan terus berlanjut ke tak berhingga. Penglihatan ini 

ternyata hanya mungkin dalam keadaan jadzbah, itulah derajat ruhani 

tertinggi yang dapat dicapai. Tampaknya hal ini semula dikaitkan pada 

pengalaman langsung Kesatuan dengan Yang Ada (wahdat al-wujūd), 

Ahmad Sirhindi dan pengikut-pengikutnya bahkan mengemukakan dalil 
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adanya tingkat yang lebih tinggi, di mana sang sufi sadar bahwa 

kesatuan (kemanunggalan) ini hanyalah bersifat fenomenal, bukan 

ontologis (wahdat al-shuhūd).
40

 

E. Ruang Lingkup Spiritualitas Anggota 

1. Iman 

       Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar amana-yu‟minu-

imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dakam bahasa Indonesia 

artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu (yang dipercayai) itu memang 

benar atau nyata adanya. Pada umumnya iman di sini selalu dihubungkan 

dengan kepercayaan dalam atau berkenaan dengan agama. 
41

 

       Iman sering juga dikenal dengan istilah akidah. Akidah artinya ikatan, 

yaitu ikatan hati. Bahwa seseorang yang beriman mengikatkan hati dan 

perasaan dengan sesuatu kepercayaan yang tidak lagi ditukarnya dengan 

kepercayaan lain. Akidah tersebut akan menjadi pegangan dan pedoman 

hidup, mendarah daging dalam hati (jasmani dan rohani) yang tidak dapat 

dipisahkan lagi dari diri seseorang mukmin. Bahkan seseorang mukmin 

sanggup berkorban segalanya, harta, dan bahkan jiwanya demi 

mempertahankan akidahnya. 

       Dalam iman terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tak boleh 

timpang antara: pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara 

nyata dalam amal perbuatan. Apa yang dipercayai hendaklah secara nyata 

dibuktikan; antara ikrar lisan bersesuaian dengan perbuatan. Bukan 
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sebaliknya, lain di mulut, lain di hati dan lain pula yang dilakukan. Bila 

perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, hal itu bukanlah 

perbuatan yang muncul dari iman, karena iman seharusnya menampilkan 

hal-hal positif yang seirama dengan detik hati dan ucapan lidah.
42

 

       Keimanan itu bukanlah hanya ungkapan yang dilafalkan di ujung lidah 

saja, juga bukan hanya keyakinan yang terdapat dalam hati, tanpa bukti 

pengamalan yang nyata yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 

Iman yang benar dan tepat ialah keyakinan yang mantap dalam hati. Yang 

telah mendarah daging dalam diri seseorang, dan bekasnya memancar dalam 

segala gerak laku, tindak-tanduk dan perbuatan. Karena iman dalam hati, 

manusia tidak dapat mengukur nilai dan kadar keimanan seseorang. Kita 

hanya mampu melihat bukti-bukti yang tampak dalam perbuatan dan amal 

nyata. Bukti nyata itulah yang menjadi takaran dan tolak ukur keimanan. 

       Diantara bukti-bukti keimanan ialah : 

a. Mencintai Allah Swt dan RasulNya 

b. Melaksanakan perintah-perintahNya 

c. Menghindari larangan-laranganNya 

d. Berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya 

e. Membina hubungan secara vertikal kepada Allah (hablun minallah) dan 

hubungan secara horizontal kepada sesama manusia (hablun minannas) 

f. Mengerjakan dan meningkatkan amal saleh 
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g. Berjihad dan dakwah. 
43

 

2. Islam 

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt sang pencipta, 

mengajarkan bagaimana jalan menggapai ridha-Nya dan menjanjikan 

kepada setiap hambaNya akan terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin baik 

di dunia dan akhirat. Maka dari itulah, Islam mengantar seluruh kehidupan 

pemeluknya secara kaffah, bagaimana mereka mesti shalat, puasa, zakat, 

berbisnis, berpolitik, bersosial, berbudaya, dan berbagai aktivitas lain yang 

sesuai dengan ridhaNya.
44

 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Islam memberikan batasan-

batassan ke-Islama-an umatnya. Berupa Rukun Islam yang terdiri dari 5 poin 

utama. Bersyahadat, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt dan 

Muhammad Rasul Allah Swt, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa, 

dan haji. Hal-hal tersebut merupakan pokok-pokok ibadah yang wajib kita 

kerjakan. Selain daripada hubungan manusia dengan Allah Swt, manusia 

dengan manusia (baik sesama muslim maupun dengan non-muslim), dan 

hubungan dengan lingkungannya. 

3. Ihsan 

       Ihsan secara istilah memiliki arti beribadah kepada Allah seolah-olah 

melihatNya walau tidak melihat, karena Allah Swt selalu melihat kita. Atau 

dengan kata lain ialah cara mendekatkan diri kepada Allah Swt, mencakup 

perkara lahir dan batin serta merupakan penghayatan. 
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       Berkaitan dengan Iman, Islam dan Ihsan merupakan perwujudan 

pengakuan ke-Islam-an manusia terhadap Tuhannya serta perwujudan 

pengakuan keimanan mereka terhadap ke-Islam-an mereka.Perwujudan 

tersebut tidak hanya sekedar persetujuan secara sederhana kepada adanya 

dogma tertentu, semua kepercayaan berkaitan erat dengan perbuatan. 

       Orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah Swt dan 

keimanannya itu telah tertanam di dalam hati sanubarinya kemudian dia 

menjalani hidupnya yang baik (saleh) adalah orang yang mukmin atau orang 

yang beriman dalam artian yang paling sempurna.
45

 

Jadi, menurut al-Qur‟an, keimanan dalam Islam tanpa perbuatan (amal 

saleh) tidak berarti apa-apa. Iman yang benar harus tercermin secara nyata 

dalam amal saleh itu. Dan amal saleh itu dapat diwujudkan melalui 

penghayatan akan Islam dan Iman yang benar. Jadi ketiga hal tersebut 

haruslah berkesinambungan dan saling bersinergis satu sama lain sehingga 

terwujud muslim yang beriman, berislam dan berihsan secara benar dan 

sesuai syariat. 
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BAB III 

DATA LAPANGAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo Jawa Timur 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo Jawa Timur 

       Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

berdiri pada tahun 1824. Pondok Pesantren ini beraqidah Islam menurut 

faham Ahlussunah Wal Jama‟ah yang dibangun oleh Abu Hasan Ali bin 

Ismail al-Asy‟ari dan Abu Mansur al-Maturidi dengan mengikuti salah 
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satu madzhab fiqih yang empat yaitu Maliki, Hanafi, Syafi‟I dan 

Hambali.
46

 

       Pondok Pesantren selain sebagai lembaga pendidikan dan dakwah 

untuk melanjutkan misi Rasulullah, juga berperan sebagai lembaga 

perjuangan dan pengabdian serta layanan masyarakat yang banyak 

memberikan sumbangan untuk pembangunan bangsa, perlu dipertahankan 

dan dilestarikan keberadaannya selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam rangka membentuk insan muslim yang beriman, bertakwa, 

berilmu, beramal, ikhlas dan berakhlakul karimah. Pondok Pesantren 

terbukti telah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai pengayom dan 

rujukan dari setiap keperluan, umumnya menyangkut kemaslahatan umat, 

khususnya pada dimensi nilai moral dan spiritual. 

       Oleh karena itu Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

merasa terpanggil untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan dalam upaya 

mewujudkan peran, fungsi dan cita-cita yang dimaksud.  

a. Visi Pesantren adalah melahirkan generasi mukmin yang cerdas, 

berakhlakul karimah, terampil dan ikhlas. 

b. Misi Pesantren adalah : 

1. Menanamkan jiwa tauhid untuk menjadi perisai yang kokoh 

dalam setiap kondisi. 

2. Menanamkan sikap akhlakul karimah berdasarkan tuntunan 

Syari‟at Islam. 
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3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal khusunya untuk 

masyarakat sekitar. 

4. Memberikan bimbingan keterampilan sebagai keahlian individu. 

5. Memberikan wadah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang 

bernilai positif sebagai wahana pendidikan spiritual serta social 

santri dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Tujuan Pesantren adalah mencetak manusia yang beriman, bertaqwa, 

berilmu, beramal, berakhlakul karimah dan berhati ikhlas. 
47

 

2. Letak Geografis 

       Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo bertempat dan 

berkedudukan di Dukuh Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. 
48

 

3. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo 

Pengurus-Pengurus terdiri dari : 

a. Pelindung Pesantren : Dr. KH. Ahmad Muzayyin (sesepuh 

Pondok) 

b. Pengasuh pesantren : K. Samuri Yusuf, S. Ag. 

c. Kepala Pondok  : Mulyanto, S. Pd 

d. Wakil Kepala  : - 

e. Sekretaris I  : Wildan Maliki 
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f. Sekretaris II  : Farhan Najib 

g. Bendahara I  : Jauharul Fawaid 

h. Bendahara II  : - 

i. Bidang-bidang  : 

 Pendidikan   : Muhtarom 

1. Sub bidang Madrasah Diniyah 

2. Sub bidang Ekstrakurikuler 

 Kesejahteraan : Ahmad Mustaqim 

 Keamanan  : Niwang Jati Kusuma 

 Evaluasi dan Pengembangan  : M. Nuris Udzma 

 

4. Kegiatan Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

a. Pendidikan Formal : 

 PAUD Al-Kautsar 

 TK Al-Kautsar 

b. Pendidikan Non-Formal : 

 Madrasah Diniyah Al-Kautsar 

 Madrasah Diniyah Asy-Syafi‟iyah 

 Kajian Kitab Kuning 

 Tahfidzul Qur‟an 

 Ekstrakurikuler 

1. Muhadlarah 
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2. Al-Barjanji 

3. Qiro‟atul Qur‟an 

4. Bilal Tahlil, Khutbah Bilal Jum‟at, Khutbah Bilal Idul‟ Fitri 

dan Idul Adha. 

5. Seni Tulis Kaligrafi 

6. Pencak Silat. 
49

 

 

 

B. Keadaan Spiritualitas Anggota Suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

       Keadaan keagamaan anggota suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah 

di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Mursyidnya yakni KH. Achmad Muzayyin 

mengatakan bahwa : 

Anggota Suluk tarekat di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 
Durisawo ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut 

yang pengetahuan agamanya masih sangat tipis. Kebanyakan mereka 

tidak mengenyam pendidikan formal dan masih buta huruf. Selain itu 

masih banyak dari para anggota Suluk yang mempraktikkan tradisi-

tradisi nenek moyang yang berbau klenik, dinamisme dan animisme. 

Seperti melakukan pemujaan, memberikan sesajen di tempat-tempat 

yang dianggap sakral. 
50
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       Hal senada juga dikatakan oleh salah satu aggota Suluk, Bapak. H. 

Suratkun : 

Jama‟ah Suluk tarekat Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Pertama 
Asy-Syafi‟iyah Durisawo ini masih sangat membutuhkan pengetahuan 
tentang kegamaan. Karena para jama‟ah rata-rata sudah berusia lanjut. 

Masih banyak di antara mereka yang pengetahuan agamanya masih 

rendah. Suatu contoh : ada beberapa jama‟ah yang masih belum bisa 
membaca Al-quran dengan baik, belum hafal bacaan-bacaan shalat dan 

lain sebagainya. 
51

 

 

       Kemudian hasil observasi yang peneliti lakukan membuktikan bahwa 

keikutsertaan anggota dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo ini memberikan dampak 

positif terhadap spiritualitas anggotanya. Hasil observasi tersebut dikuatkan 

dengan pemaparan Bapak Anwar Santoso yang telah mengikuti suluk ini 

selama sepuluh tahun, mengatakan bahwa : 

Berbicara masalah keagamaan, dulu sebelum saya mengikuti Suluk 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo ini, saya merasa semua ibadah seperti 

shalat, puasa ngaji dan lain-lain, saya lakukan hanya sekedar 

menggugurkan kewajiban, semua saya lakukan tanpa hati yang mantap 

beriman kepada Allah. Setelah mengikuti suluk saya merasa lebih yakin 

terhadap Allah Swt. Lebih tuma‟ninah dalam melakukan berbagai 

ibadah. Terutama pendidikan dzikir dan wirid membuat saya merasa 

selalu dekat dengan Allah, merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi 

setiap tingkah laku saya. Dzikir dan wirid juga membuat saya selalu 

ingat akhirat dan meninggalkan ha-hal yang bersifat keduniaan. 
52

 

 

       Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Suluk tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 
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Durisawo Ponorogo memberikan peran positif terhadap spiritual anggotanya. 

Setelah mengikuti Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo merasa lebih dekat 

dengan Allah dan merasa lebih tuma‟ninah dalam menjalankan ibadah. 

Seperti shalat, Puasa, dan lain sebagainya. Serta menjadikan jama‟ahnya 

untuk selalu mengingat akhirat dan meninggalkan hal-hal yang bersifat 

keduniaan. 

 

 

C. Gambaran Khusus Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

1. Sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Secara singkat Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo adalah sebuah 

ajaran atau pendidikan dzikir yang didirikan oleh KH. Abu Dawud bin 

Hasan, dimana KH. Abu Dawud itu adalah menantu dari Syaikh Abdul 

Wahab. Beliau adalah seorang saudagar sekaligus seorang laskar perang 

yang babad (mendirikan pertama kali) Durisawo. Syaikh Abdul Wahab 

mengambil menantu seorang yang alim untuk memimpin Durisawo. 

Kemudian berdirilah Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah 

Durisawo.  
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        Guru dari KH. Abu Dawud bin Hasan adalah KH. Fadil Gentān. 

Beliau adalah seorang alim ulama, laskar perang dari daerah Kulon yang 

babad (mendirikan) daerah Gentān yang wingit dan angker. Beliau juga 

seorang Mursyid dan mempunyai banyak murid di daerahnya. Termasuk 

KH. Abu Dawud yang nantinya beliau juga menjadi cucu menantunya. 

       Pelaksanaan kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo pada saat ini di 

lanjutkan oleh putra dan keturunan KH. Abu Dawud bin Hasan. Beliau 

membaiat dan menunjuk putra pertamanya KH. Dimyati untuk 

melanjutkan memimpin Suluk Tarekat ini. 

       Setelah itu KH. Dimyati membai‟at  putra pertamanya yakni KH. 

Manarudin Dimyati untuk menggantikan kepemimpinannya. KH. 

Manarudin Dimyati selain berguru kepada ayahnya sendiri, beliau juga 

berguru kepada KH. Arwani dari Qudus. 

       Pada saat sekarang ini, yang memimpin Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo adalah Gus Rofiq Al-Fauz putra dari KH. 

Manarudin Dimyati dan KH. Ahmad Muzayyin putra dari KH. Dimyati. 

Gus Rofiq sebagai Mursyid yang bertugas membai‟at dan mendidik ilmu 

tasawuf. Sedangkan KH. Achmad Muzayyin yang mengasuh dan 

memberikan pendidikan syari‟at, beliau juga di bantu oleh para badal dan 

dzibiyah yang ada. 
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2. Silsilah Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

      Di bawah ini bagan yang menerangkan silsilah/urutan Mursyid di 

Pondok Durisawo: 
53

 

       Mursyid pertama Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 

Durisawo Ponorogo merupakan menantu KH. Abdul Wahab (Pendiri 

Durisawo) 
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KH. Abu Dawud (1965) 

KH. Dimyati bin KH. Abu Dawud(1977) 
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Gus Rofik Al-Fauz bin KH. Manarudin Dimyati 

KH. Achmad Muzayyin bin KH. Dimyati (1998-sekarang) 

KH. Abu Dawud adalah Mursyid pertama Durisawo yang merupakan 

menantu KH. Abdul Wahab (Pendiri Durisawo) 
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3. Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo. 

a. Landasan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

       Hasil wawancara peneliti dengan Mursyid Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah, KH. Achmad Muzayyin, menyatakan 

bahwa sesungguhnya tidak ada dalil Al-qur‟an yang menganjurkan 

kita untuk mengikuti suluk. Akan tetapi inti dalam kegiatan suluk 

adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir, yang perintah 

untuk dzikir itu sendiri sangat banyak dalam al-Qur‟an. Diantaranya : 

1. Surat Al-A zāb ayat 41-42. 

  
   

   
   54 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan 

menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan 

bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
55

 

2. Surat Al-Baqarah ayat 152 

  
   

 56 

Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.
57

 

                                                           

       
54
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  al-Qur‟an, 2:152. 
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3. Surat l-Baqarah ayat 200-202. 

   
  

 
   

     
   

    
    

    
   

   
  

   
   

    
   

58 

Artinya: Apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka 

berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-

nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) 

berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada 

orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di 

dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di 

akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka". Mereka Itulah orang-orang 

yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah 

sangat cepat perhitungan-Nya.
59

 

4. Surat Jumu ah ayat 10 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 24. 
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  al-Qur‟an, 2: 200-202. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 32. 
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 60 

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.
61

 

5. Surat An-Nisā ayat 103. 

   
   

   
   

    
   

  
 62 

Artinya:  Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka 

Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.
63

 

6. Surat Al-A rāf ayat 205-206. 
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  al-Qur‟an, 62: 10. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 555. 

       
62

  al-Qur‟an, 4: 103. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 96. 
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 64 

Artinya: Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan 

merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan 

suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang lalai. 

Artinya: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu 

tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-

Nya dan Hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.
65

 

7. Surat Al-A rāf ayat 55-56. 

  
   
   

   
   

  
  

    
   

 66 

Artinya: Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara 

yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batasDan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik.
67

 

8. Surat Al-A rāf ayat 180. 
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  al-Qur‟an, 7: 205-206. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 177. 
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  al-Qur‟an, 7: 55-56. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 158. 
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 68 

Artinya: Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah 

kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah 

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) 

nama-nama-Nya. nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa 

yang Telah mereka kerjakan.
69

 

9. Surat Ali Imrān ayat 191. 

   
  
  

   
  

   
   
   70 

Artinya: orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, 

tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, 

Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
71

 

 

 

 

 

10. Surat Al- Ankabūt ayat 23. 
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  al-Qur‟an, 7: 180. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 175. 
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  al-Qur‟an, 3: 191. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 76. 
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  72 

Artinya: Allah Telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) 

al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang , 

gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, 

Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat 

Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu dia menunjuki siapa 

yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang disesatkan Allah, 

niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.
73

 

11. Surat Al-insān ayat 25-26. 

  
   

   
  

   74 

Artinya: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang. 

Dan pada sebagian dari malam, Maka sujudlah kepada-Nya dan 

bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.
75

 

12. Surat Mujādilah ayat 19. 
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  al-Qur‟an, 39: 23. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 462. 
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  al-Qur‟an, 76: 25-26. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 580. 
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  76 

Artinya: Syaitan Telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka 

lupa mengingat Allah; mereka Itulah golongan syaitan. Ketahuilah, 

bahwa Sesungguhnya golongan syaitan Itulah golongan yang 

merugi.
77

 

       Jadi, landasan yang digunakan dalam Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo ini adalah perintah untuk berdzikir. 

       Dari keterangan-keterangan tersebut, maka Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah ini memiliki landasan yang pasti dan 

tidak bertentangan dengan akidah juga syari‟ah. 

b. Praktik Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

       Setiap hal pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu dapat tercapai jika 

adanya kegiatan. Begitu pula di dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo juga memiliki kegiatan yang menjadi tolak ukur dari 

perkembangannya. Perkembangan yang signifikan terjadi di dalam 

kuantitas anggota yang dimiliki Suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo yang memiliki murid sebanyak kurang lebih 2000 orang. 

Jumlah anggota tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa 

perkembangan jamaah Suluk tarekat naqsyabandiyah Kholidiyah di 
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  al-Qur‟an, 58: 19. 
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 545. 
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Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo ponorogo sangat 

pesat. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 

diterapkan dalam Suluk tersebut. 

       Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mursyid tarekat 

naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok tarekat naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

ponorogo yaitu Gus Rofik menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah 

       Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo  ini dilaksanakan 
tiga kali dalam setahun. Yaitu bulan muharam, rajab dan 

ramadhan. Metode yang digunakan adalah metode mondok 

selama sepuluh hari. Tiap-tiap bulan tersebut jama‟ah suluk 
menginap dan berpuasa selama sepuluh hari. Selama sepuluh hari 

tersebut jama‟ah diberi pendidikan dzikir dan wirid, pembinaan 
tentang syari‟at/tata cara sholat, I‟tikaf, fida‟, istighosah, 
pembinaan dalam membaca al-Quran dan lain sebagainya. 

Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang diharapkan dapat 

memberikan bekal keagamaan terhadap para jama‟ah Suluk 
tarekat Naqsyabandiyah kholidiyah di Pondok Durisawo ini. 

78
 

       Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan Mursyid ke-2 

KH. Achmad Muzayyin, juga menyatakan bahwa : 

       Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Suluk tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah pada intinya adalah mendekatkan 

diri kepada Allah dengan dzikir dan wirid. Akan tetapi sebelum 

masuk ke dalam kegiatan suluk, semua jama‟ah akan 
mendapatkan pelajaran tentang syari‟at seperti fasholatan, 

thoharoh, membaca al-Qur‟an dan lain sebagainya. Hal itu 
dikarenakan suluk tanpa syari‟at maka akan sia-sia. 

79
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       Untuk lebih menguatkan pendapat tersebut, peneliti melakukan 

observasi langsung di kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah dan ditemukan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai 

dengan jadwal kegiatan, bahkan terlihat merupakan hasil kesadaran 

jamaah sendiri. Hasil dokumentasi yang peneliti peroleh juga 

menunjukkan bahwa Suluk telah mendarah daging di kehidupan 

mereka. Dari hasil dokumentasi yang peneliti peroleh, kegiatan Suluk 

Tarekat naqsyabandiyah Kholidiyah tersebut mengacu pada teks 

Suluk dari buku Risalah Mubarokah karangan dari Kyai Hambali 

Sumardi Al-Qudusi. 

c. Ajaran-ajaran Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

       Suluk tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo pada dasarnya adalah pendidikan 

Dzikir dan Wirid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, 

dengan cara-cara dan metode-metode tertentu. Dengan Dzikir dan 

Wirid, akan lebih dekat dengan Allah dan tuma‟ninah dalam 

melaksanakan ibadah. 

       Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Syairan dari Mlilir 

mengatakan bahwa : 

Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo ini mengajak jama‟ahnya 
untuk selalu mengingat Allah, meninggalkan masalah-masalah 

keduaniaan dan menyandarkan semua masalah hanya kepada 

Allah SWT. Dengan demikian jama‟ah akan merasa lebih 
bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Sholatnya lebih 



 

60 

 

khusu‟, ucapan dan perbuatannya selalu terjaga. Dan yang 
penting adalah selalu ingat kepada Allah dan merasa dekat 

dengan Allah. 
80

 

         Pendapat tersebut ditegaskan pula oleh Ibu Suratmi : 

Dengan mengikuti suluk, sangat membantu kami dalam 

meningkatkan kualitas keagamaan kami. Terutama bagi kami 

yang sudah berusia lanjut ini, sangat membantu dalam mencari 

bekal di akhirat nanti. Apalagi karena sebelum mengikuti suluk 

kebanyakan dari kami masih mementingkan urusan keduniawian. 

Masalah ibadah selalu dinomor duakan. 
81

 

 

       Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo ini selain mengajarkan 

mengenai Dzikir dan wirid, juga mengajarkan penerapan pada 

keimanan, keislaman, keihsanan. Berkaitan dengan Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Khollidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo sebagai suatu ajaran, peneliti 

mendapatkan beberapa data yang menerangkannya. 

1. Keimanan 

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Qomarudin, dikatakan 

bahwa : 

Hal yang paling utama dalam perwujudan tentang keimanan 

manusia terhadap Allah adalah meng-Esakan Allah. Meyakini 

adanya Allah SWT dalam hati. Dalam  kegiatan Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo ini, setiap anggota harus mampu 

mengingat Allah kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun 
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kondisi kita. Maka dengan demikian keimanan-keimanan yang 

lainnya akan berkembang dengan sendirinnya.
82

 

      Hal tersebut ditegaskan pula atas penjelasan Bapak Nasrudin, 

salah satu anggota Suluk, bahwa : 

Yang saya rasakan setelah mengikuti Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo adalah bertambahnya rasa 

ketenangan. Dengan mengamalkan dzikir-dzikir yang diajarkan 

mursyid, menjadikan saya selalu mengingat Allah, dan dengan 

mengingat Allah, semua masalah di dunia ini terasa ringan 

dijalani, pasti ada jalan keluarnya. 
83

 

      Dzikir-dzikir yang diajarkan dalam Suluk tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo 

Ponorogo ini memang bertujuan agar anggoata selalu mengingat 

Allah, berserah diri kepada Allah, dan selalu dekat dengan Allah. 

Dengan harapan agar anggota meninggalkan hal-hal yang bersifat 

duniawi dan lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan ukhrawi 

(akhirat) 

2. Keislaman 

       Pengembangan keagamaan keislaman yang dipaparkan oleh Ibu 

Khodijah bahwasannya : 

Dalam kegiatan Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 
mengandung segala poin dalam rukun Islam. Tetapi penekannya 

yang lebih spesifik adalah pada ibadah sholat, zakat dan puasa. 

Terbukti dalam kegiatan suluk yang dilaksanakan dengan metode 

mondok selama sepuluh hari, para anggota selalu dalam keadaan 
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berpuasa, dan juga diberikan pelajaran tentang fasholatan. Selain 

itu anggota juga selalu dipimpin untuk selalu melaksanakan 

sholat-sholat sunnah seperti sholat taubat, sholat hajat, sholat 

tahajud dan lain sebagainya. 
84

 

       Pendapat tersebut, juga dikuatkan oleh Ibu Saudah, salah satu 

anggota Suluk, bahwa : 

Sebelum mengikuti Suluk tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah, 

saya menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, puasa saya 

laksanakan hanya sekedar menggugugurkan kewajiban. Tidak 

ada kemntapan hati untuk melaksanakan perintah Allah SWT itu 

dengan hati sukarela dan ikhlas. Semuanya saya kerjakan karena 

memang menjadi kewajiban. Tetapi sekarang ibadah sholat, 

zakat, puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya sudah menjadi 

kebutuhan rohani saya. 
85

 

3. Keihsanan 

       Keimanan, tanpa keislaman dan keihsanan tidak berarti apa-apa, 

dan jika keimanan dan keislaman tanpa keihsanan juga tak berarti 

apa-apa. Semuanya harus secara seimbang dan terus menerus 

diterapkan dalam kehidupan manusia. Begitu pula di dalam Suluk 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah juga tidak mengesampingkan 

keihsanan sebagai aplikatif dari keimanan dan keislaman seseorang. 

Seperti penuturan dari Bapak Joko Sutrisno, bahwa : 

Keihsanan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Tidak hanya keyakinan yang ada di hati mereka, dan lisan yang 

berkata mengenai keimanan. Tetapi tindak tanduk, perilaku dan 

kepribadiannya haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan 

mengikuti Suluk Tarekat Naqsyabandiyah, para anggota 

InsyaAllah akan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-
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perbuatan yang menjurus ke arah kemusyrikan. Seperti tradisi 

sesajen, pergi ke dukun dan lain-lain. 
86

 

 

       Dari hasil wawancara peneliti dengan Ali Purnomo, mengatakan 

bahwa : 

Jujur saja sebelum saya mengikuti Suluk Tarekat Naqyabandiyah 

Kholidiyah ini, saya merasa sulit dalam mengendalikan 

perbuatan maupun ucapan saya. Ketika ada masalah selalu saya 

hadapi dengan emosi, yang berujung dengan perbuatan-perbuatan 

anarkis. Untuk mendapatkan kesuksesan, dulu saya juga sering 

mendatangi tempat-tempat sakral, memberikan sesajen. 

Kadangkala juga pergi ke dukun agar apa yang saya harapkan 

bisa terwujud. Tapi sekarang Alhamdulillah setelah mengikuti 

Suluk di pondok Durisawo ini, setiap menghadapi masalah-

masalah hidup selalu saya pasrahkan kepada Allah SWT. Dan 

akhirnya saya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang 

dulu pernah saya lakukan. 
87

 

 

       Demikianlah data-data yang peneliti peroleh dari hasil 

wawancara, dokumentasi, dan observasi tentang peran Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah terhadap pengembangan spiritualitas 

anggotanya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Praktik Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Praktik ataupun kegiatan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam 

usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara berkesinambungan dan terus menerus yang akhirnya menjadi sebuah 

rutinitas. Setiap kegiatan yang dilakukan haruslah mempunyai dasar dan 

pedoman dalam pelaksanaannya. Dasar meliputi aturan-aturan yang ada dan 

secara sistematik mengatur seseorang ataupun kelompok untuk bertindak. 

Dasar juga berkaitan dengan landasan teologis ataupun landasan tematik dari 

suatu kegiatan. Landasan tersebut digunakan untuk memantapkan niat pelaku 

supaya dalam pelaksanaannya tidak ada keraguan, sehingga kegiatan yang 

dilakukan tidak berubah-ubah serta memberikan pengaruh yang positif.  

       Di dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo,  memiliki landasan teologis 

yang bersumber dari Al-Qur‟an, yaitu surat Al-A zāb ayat 41-42  

           

       Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa Suluk Tarekat Naqsyabandiyah 

Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

tidak menyimpang dari syariat dan akidah. Dikatakan tidak menyimpang dari 

syariat bahwasannya kegiatan ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah dimana 
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dalam setiap hal kita haruslah berserah diri kepada Allah semata, termasuk 

juga dalam kegiatan Suluk Tarekat naqsyabandiyah Kholidiyah. Meskipun 

tidak ada kata Suluk Tarekat secara gamblang dinyatakan di dalam perintah 

tersebut, tetapi dalam prakteknya, Suluk lebih mengedepankan Dzikir dan 

Wirid.  

       Anggota tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo dalam waktu sepuluh hari 

mempunyai kegiatan yang harus dikerjakan selama mondok yaitu: 

1. Wajib shalat jama‟ah lima waktu dan tawajjuh, dilakukan waktu subuh 

yang dipimpin oleh KH. Achmad Muzayyin dan waktu dzuhur, asar, 

maghrib dan isya‟ dipimpin oleh K. Rofiq Al-Fauz.  

2. Pengajian, pembinaan, pasolatan dan Al-Qur‟an, dilakukan waktu subuh 

dipimpin oleh KH Achmad Muzayyin, setelah duha dipimpin oleh Ibu 

Fitri Wahyuni dan setelah asar oleh KH. Mahmud Dimyati. 

3. Tawajjuh dan Tarbiyah, dilakukan waktu setelah duhur, asar, isya 

dipimpin oleh K. Rofiq Al-Fauz. 

4. Dzikir Fida‟ dan istighasah, dilakukan setelah tahajud dipimpin oleh KH. 

Achmad Muzayyin.
88

 

       Kegiatan inti dalam Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo ini memiliki urutan-urutan 

sebagai berikut : 
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a. Suluk yaitu memperbanyak dzikir dengan cara „Uzlah (menyepi) dan 

Riyāḍah (mengurangi makan, minum dan berbicara hal-hal yang 

tidak penting. 

b. Bai‟at, Ijazah yaitu sumpah setia anggota terhadap Mursyidnya. 

c. Dzikir dan Wirid yang memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut : 

 Dzikir ismudz dzāt yaitu membaca Allah sebanyak lima ribu kali. 

setiap seribu kali putaran membaca ilāhī anta maqṣūdī wa 

ridhāka ma lūbīṬ 

 Dzikir la īfatul qalbi yaitu membaca Allah sebanyak lima ribu 

kali. 

 Dzikir la īfatur rūh yaitu membaca Allah sebanyak seribu kali. 

 Dzikir  latīfatus sirri yaitu membaca Allah sebanyak seribu kali. 

 Dzikir  latīfatul khāfi yaitu membaca Allah sebanyak seribu kali. 

 Dzikir  latīfatun na iqah yaitu membaca Allah sebanyak seribu 

kali. 

 Dzikir latīfatul jamīil badan yaitu membaca Allah sebanyak 

seribu kali. 

 Dzikir naïf ithbat yaitu membaca Lāilāha illallāh sebanyak lima 

ribu kali. 

 Dzikir wuqūf yaitu mengulang kembali semua tingkatan dzikir 

yang sudah dilalui. 
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d. Dzikir Murāqabah merupakan dzikir latihan setiap anggota untuk 

menuju tingkat yang lebih sempurna yaitu selalu ingat dan sadar 

bahwa Allah maha melihat semua perbuatan hamba-Nya. 

e. Khatmi Khawājikān yaitu serangkaian wirid, sholawat dan do‟a yang 

menutup setiap dzikir berjama‟ah.  

f. Tawajjuh yaitu berhadapan dengan Mursyid untuk menilai atau 

mengevaluasi tingkatan-tingkatan dzikir anggota. 
89

  

B. Analisis Peran Suluk dalam Pengembangan Spiritualitas Anggota 

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

       Peran merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh 

seseorang ataupun kelompok yang berkedudukan di masyarakat.
90

 Peran 

memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam perkembangan seseorang 

berkaitan dengan status sosial. Orang yang berperan di suatu masyarakat akan 

memiliki status sosial yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki peran. 

       Peran yang dilakukan ini akan mengenai sasaran yang ingin dituju, baik 

sasaran tempat, orang ataupun waktu. Berkaitan dengan Suluk Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah 

Durisawo Ponorogo yang memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada 

Allah melalui dzikir dan wirid ini memiliki peran penting dalam hal 

meningkatkan keimanan, keIslaman dan keihsanan anggotanya. 
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       Seperti yang kita tahu, agama memiliki tiga aspek yang paling mendasar 

yaitu, iman, Islam dan ihsan. Ketiganya berpadu menjadi satu kesatuan yang 

tak dapat dipisahkan ataupun dihilangkan satu dengan yang lainnya. Sesuai 

dengan fitrahnyapun manusia hanya berkewajiban untuk menyembah Allah 

dengan segala komponennya. 

       Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama 

Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo memberikan peran bagi anggotanya untuk 

lebih meningkatkan kualitas keimanan, keIslaman dan keihsanan mereka 

dalam perwujudan pengabdian ketiga aspek dasar agama. Sarana ini 

dilaksanakan untuk beberapa tujuan antara lain : 

1. Pemurnian Iman 

       Masalah pokok yang menjadi materi dari suatu pengembangan dan 

pemurnian agama adalah dari segi akidah Islamiyah atau keimanan. 

Karena akidah mengikat kalbu manusia dan mengikat batinnya. Dari 

keimanan inilah akan membentuk moral (akhlak) manusia. Dengan iman 

yang kukuh akan lahir keteguhan dan pengorbanan yang selalu menyertai 

setiap langkah dakwah. 

       Pemurnian dari Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo lebih pada 

pemurnian keimanan yang dirasakan oleh anggotanya, yaitu pada tataran 

jiwa mereka sendiri. Jiwa yang merupakan perwujudan dari keadaan batin 

seseorang dalam mengenal Tuhannya. Seseorang yang tidak mengenal 

Allah, menjadi orang yang tahu siapa Allah Swt dengan segala yang 
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dimilikiNya. Pemurnian ini menggunakan metode psikologis perspektif 

dakwah yaitu dengan mengetahui seberapa besar dan banyak kekurangan 

yang dimiliki dan berusaha menyempurnakannya dengan tujuan untuk 

mampu mengetahui bagaimana sebenarnya Allah Swt menciptakannya. 

Hal tersebut dikenal dengan teori emanasi dimana semakin tinggi tingkat 

takwa seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuan tentang dirinya 

dan tentang Tuhannya. Siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. 

2. Pemurnian Islam 

       Islam merupaka syari‟at yang diberikan Allah Swt kepada manusia 

sebagai agama yang esensinya adalah satu, dan tidak akan berubah dengan 

bergantinya Nabi Muhammad Saw, serta tidak akan berubah dengan 

berubahnya masa. Prinsip dasar utamanya adalah menebarkan nilai 

keadilan di antara manusia, membuat sistem hubungan yang baik antara 

kepentingan individual dan sosial, mendidik hati agar mau menerima 

sebuah undang-undang untuk menjadi sebuah hukum yang harus ditaati. 

       Undang-undang tersebut adalah kaitannya dengan aturan manusia 

sebagai umat Islam. Begitu juga dengan status jamaah yang sebagai umat 

islam pada dasarnya. Jamaah yang secara pribadinya tidak pernah 

melakukan pengabdian terhadap Allah dengan menjalankan perintahNya 

misalnya shalat, setelah mengikuti suluk tareat naqsyabandiyah 

Kholidiyah menjadi lebih tertib pelaksanaannya dibandingkan ketika 

belum mengikuti. 
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       Anggota Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok 

Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo yang sebagian 

besar adalah orang-orang awam yang pengetahuan agamanya sangat 

kurang, dengan bantuan sarana Suluk ini, kesadaran mereka timbul untuk  

3. Pemurnian Ihsan 

       Ihsan sebagainaplikasi akhlak yang merupakan ajaran tentang nilai 

etis dalam islam. Melalui akal dan kalbunya, manusia mampu memainkan 

perannya dalam menentukan baik dan buruknya tindakan dan sikap yang 

ditampikannya. Begitu pula pada pengembangan akhlak anggota Suluk 

tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo ini. 

       Proses penyadaran anggota ini tidak bisa jika hanya dilakukan dalam 

waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dari pribadi 

anggota sendiri melakukan berbagai upaya dalam proses penyembuhan 

dirinya selain dari kegiatan Suluk ini. Dan dengan konsekuensi lain bahwa 

dia harus meninggalkan ataupun mengabaikan perbuatan-perbuatan lain 

yang tidak berguna dan bermanfaat baginya. 

       Proses-proses pemurnian ketiga super power dalam Islam tersebut, 

terletak pada upaya pendekatan diri pada Allah Swt dengan dzikir dan 

do‟a. dengan dzikir manusia akan selalu ingat akan Allah dan akan 

memiliki rasa takut ketika akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. 

Do‟a merupakan permohonan yang disertai dengan usaha pemenuhan 

kewajiban sehingga mampu menghindarkan diri dari perbuatan yang 
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dilarang agama. Dzikir tersebut dituntut dalam kondisi dan penyebutannya 

yang banyak dalam setiap kondisi dan tempat, yang berarti menunjukkan 

bahwa dia dituntut dengan kadar yang banyak.
91

 

       Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo telah memberikan implikasi 

yang jelas terhadap pengembangan keagamaan anggotanya. Implikasi 

tersebut lebih kepada kehidupan individu anggotanya. Antara lain : 

a. Rasa ketenangan diri muncul dalam diri manusia yang diawali dari 

kepasrahan seorang hamba terhadap Tuhannya.
92

 Rasa ini dilakukan 

dan didapatkan melalui dzikir dan do‟a. dzikir merupakan sarana 

seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 

menghindarkan diri dari kenistaan. Dengan sarana Suluk anggota 

mendapatkan ketenangan batin melalui dzikir dan sesuai dengan 

firman Allah, Ar-Ra‟du ayat 28 
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Artinya “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

menngingat Allah-lah hati menjadi tenteramṬ”94
 

 

b. Perasaan lebih dekat dengan Gusti dimanapun, kapanpun dan 

bagaimanapun keadaannnya. Bimbingan dan arahan yang diberikan 

dalam kegiatan Suluk, membuat anggota selalu ingat Gusti dan 

menambah pemahaman terhadap sifat-sifat-Nya.
95

 

c. Shalat lebih tertib dan terasa berat untuk meninggalkannya. Ketika 

melaksanakan kegiatan Suluk biasanya dimulai setelah selesai shalat 

isya‟ secara berjama‟ah, dan dilaksanakan dengan metode mondok 

selama sepuluh hari. Dalam waktu sepuluh hari tersebut para anggota 

selalu melaksanakan shalat secara berjamaah. Dari pembiasaan 

berjamaah tersebut, maka kami terbawa untuk rajin melaksanakan 

shalat secara berjamaah.
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  Terj. Departemen Agama (Kudus: Fa. Menara, 1992) 253. 
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  Lihat transkip wawancara  nomor: 15/15-W/F-8/24-VI/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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  Lihat transkip wawancara  nomor: 16/16-W/F-8/24-VI/2015 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Suluk dalam 

Pengembangan Spiritualitas Anggota Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Praktik Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren 

Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo memiliki urutan-urutan yaitu 

pembaiatan, dzikir, wirid,  murāqabah dan tawajjuh. Semua hal tersebut 

dilakukan dengan metode mondok (menginap) selama sepuluh hari 

dengan berpuasa, yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun yaitu bulan 

Rajab, Muharam dan Ramadhan. 

2. Peran Suluk dalam Pengembangan Spiritualitas Anggota Tarekat 

Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-

Syafi‟iyah Durisawo yaitu meningkatkan keimanan, (bertambah yakin 

dengan adanya Allah Swt dalam hati). keIslaman, (bertambah khusuk 

dalam ibadah shalat, puasa) dan Keihsanan, (mampu melatih anggota 

untuk menahan diri dari perilaku dan ucapan-ucapan tercela) sehingga 

menjadikan ketenteraman hati dalam beribadah kepada Allah Swt. 
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B. Saran 

Bagi pihak pengurus Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di 

Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo untuk lebih 

meningkatkan kegiatannya serta penambahan anggota dan lebih disiplin 

dalam mengawasi setiap anggota yang melakukan suluk sehingga para jamah 

lebih tenang dalam suluknya sehingga tercapai derajat maqam yang tinggi 

yaitu bisa melakukan pesulukan yang diperintahkan oleh Mursyidnya. 

Bagi Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi‟iyah Durisawo Ponorogo 

diharapkan bisa menciptakan para jamaah tarekat yang menimbulkan 

kekuatan moral (Iman,Islam, Ihsan) serta menjaga masyarakat dari pengaruh 

aliran-aliran yang menyesatkan dan menjadi umat muslimin yang sempurna 

dimata Allah Swt. 

  


