
1 

 

 

NILAI-NILAI SPIRITUAL DALAM TARI SEMA 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Kepada 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Pendidikan Agama Islam 

 

OLEH 

EKA FITRIANA 

NIM: 210311016 

JURUSAN TARBIYAH 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

(STAIN) PONOROGO 

 AGUSTUS 2015 



2 

 

 

ABSTRAK 

Fitriana, Eka. Nilai-nilai Spiritualdalam Tari Sema, Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Nurdin, M. Ag. 

Kata Kunci : Tasawuf, Kontribusi Tari Sema, Nilai Spiritual Pendidikan  

Islam. 

Tari sema merupakan tari spiritual yang dipopulerkan oleh Jalaluddin Rumi 

dari Turki. Nilai-nilai spiritual pendidikan Islam mengajarkan manusia untuk 

beriman, bertaqwa, dan berakhlakul karimah serta menjadi insan kamil dan khalifah 

Allah di bumi. Pendidikan Islam yang terdapat dalam tarian sema yaitu mulai dari 

atribut yang dipakai oleh darwis sampai cara menarinya. Jika dipahami secara 

berkala maka akan dapat bermanfaat bagi manusia di abad yang modern ini. Oleh 

karena itu sangat penting untuk memaparkan materi yang belum banyak diketahui 

banyak khalayak guna meminimalisir masalah-masalah yang ada. Materi yang sudah 

lama ada namun belum banyak orang yang mengkajinya. 

Persoalan utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah: mengetahui 

pengertian tari sema, nilai spiritual dalam atribut dan gerakan tari sema, dan 

mengetahui kontribusi nilai-nilai spiritual tari sema terhadap pendidikan Islam 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Library research 

yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggali data dalam bentuk buku-

buku, surat kabat dll. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan metode induktif 

yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang 

bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pengertian tari sema yaitu tarian 

berputar yang dipopulerkan oleh Jalaluddin Rumi, mengetahui nilai-nilai spiritual 

dalam atribut dan gerakan tari sema yaitu melambangkan simbol kematian dan 

keadaan ekstase yang menjadikan seorang darwis terpaku pada Alloh, dan kontribusi 

tari sema terhadap pendidikan Islam yaitu membuat akal dan hati, jasmani dan ruhani 

manusia menjadi tenang dan selalu bergantung kepada Alloh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman modern yang telah ada sekarang ini, dibuktikan dengan 

kemakmuran material, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini 

berdampak terhadap hidup dan kehidupan yang semakin mudah. Banyak fasilitas 

hidup yang ditemukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun pada 

kenyataannya, segala kemudahan, kesenangan dan kenyamanan lahiriah yang 

diberikan oleh materi, ilmu dan teknologi pada taraf tertentu menimbulkan 

kebosanan, tidak membawa kebahagiaan umat manusia, bahkan membawa 

banyak bencana seperti peperangan yang memakan banyak korban masih terjadi; 

kesenjangan antara kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan ada 

sesuatu yang tercecer dalam pandangan orang modern. Abad modern sebagai 

abad teknokalisme yang mengabaikan harkat kemanusiaan  paling mendalam, 

yaitu bidang kerohanian. 

Penyakit lain dari dunia modern adalah paham sekularisme, suatu paham 

yang menjauhkan benda dari makna spiritualnya. Di Barat sekularisme muncul 

pertama kali dalam usaha pembebasan negara dari campur tangan agama (agama 

bangsa Barat adalah Kristen). Kemudian merambah ke pemikiran, kemudian 

seni dengan semua cabangnya, dan akhirnya agama menyerah kepada 

kecenderungan itu. Paham sekularisme pada masa ranaisans pada mulanya 

kelihatan sebagai gerakan untuk mendapatkan kebebasan namun ternyata 

menimbulkan perbudakan oleh kekuatan hawa nafsu.
1
 

Di Indonesia masyarakatnya juga sudah matrealistis dan  sekularistis. 

Materi menjadi tolok ukur segalanya, kesuksesan, dan kebahagiaan ditentukan 

oleh materi. Orang berlomba mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. 

                                                           
1
 Ibid., 200. 
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Akibatnya manusia sering lepas kontrol dengan timbulnya manusia yang 

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa mengindahkan norma-

norma agama yang dianut. Nilai-nilai kemanusiaan semakin menurun, toleransi 

sosial, solidaritas serta ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam semakin pudar 

sehingga membuat manusia bersikap individual. Di tengah suasana yang 

demikian, terkadang manusia merasakan kerinduan akan nilai-nilai ketuhanan, 

nilai-nilai Illahiah, nilai-nilai yang dapat menuntun manusia kembali ke 

fitrahnya. Karena itu manusia mulai tertarik untuk mempelajari tasawuf-tarekat 

dan berusaha untuk mengamalkannya.hal ini dapat dilihat dengan tumbuhnya 

majelis-majelis pengajian tasawuf –tarekat dengan segala amalan-amalan dan 

dzikir-dzikirnya.
2
 

Nilai-nilai spiritual dapat juga diejawentahkan berupa tradisi atau seni 

tanpa melenceng dari norma-norma yang ada. Dengan demikian manusia akan 

mendapatkan kenyamanan dalam beribadah. Dalam hubungannya dengan 

agama, seni dapat mencapai makna spiritual dengan hanya memerlukan cinta 

terhadap keindahan. Karena seni itu sendiri adalah ciptaan keindahan dalam 

bentuk apapun yang diciptakan, termasuk dalam bentuk manusia. Kesempurnaan 

dalam kesenian dapat dilihat dari mengenal Allah di dalam seninya, maka hal ini 

menjadikan seni memiliki nilai yang sebenarnya yang dapat kita kaitkan dengan 

pendidikan nilai-nilai spiritual. Tetapi jika seorang belum menyadari hal itu, 

maka dia belum menyentuh kesempurnaan seni.
3
 

Seni adalah keindahan. ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia 

yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Seni lahir dari sisi terdalam 

manusia di dorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun 

jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah 

                                                           
2
 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 4-5. 

3
 Hazrat Inayat Khan, The Heart of Sufism, terj. Andi Haryadi, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2002), 398. 
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yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya.
4
 Seni dapat tampil dalam 

beragam bentuk dan cara. Apapun bentuk dan caranya, selama arah yang 

ditujunya mengajar manusia ke nilai-nilai luhur, maka dapat disebut dengan seni 

islami. Karena itu Islam dapat menerima aneka ekspresi keindahan selama tidak 

bertentangan dengan nilai universal yang diajarkan Islam seperti sabda Rasul 

saw.”Allah Maha Indah menyukai keindahan”.5 

Dengan seni orang dapat memperoleh kenikmatan sebagai akibat refleksi 

perasaan terhadap stimulus yang diterimanya. Kenikmatan seni bukanlah 

kenikmatan fisik lahiriyah, melainkan kenikmatan bathiniah. Kenikmatan timbul 

bila kita dapat menangkap dan merasakan simbol-simbol estetika dari pencipta 

seni. Sehingga, seringkali orang mengatakan nilai seni sebagai nilai spiritual.
6
 

Seni yang ada dalam dimensi batin ajaran Islam dan spiritualitasnya, dapat 

ditemukan kembali dan diterapkan kembali oleh para seniman muslim yang 

tugasnya membuat dan menciptakan bentuk, obyek, serta manifestasi 

kontemporer seni Islam. Seni pada hakikatnya merupakan saksi 

pengejawantahan Yang Maha Esa dan keselarasannya memberi pengaruh 

pembebasan jiwa yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada yang 

banyak dan memungkinkan untuk merasakan kebahagiaan yang tidak terperikan 

dari kedekatan dengan Yang Maha Esa.
7
 

Seni Islam memenuhi tujuan dan fungsinya sebagai penopang dan 

pembantu ajaran al-Qur‟an itu sendiri dengan bertindak sebagai pendukung 

untuk mencapai tujuan Islam, tujuan itu sendiri adalah kesadaran akan Yang 

Maha Esa melalui keindahan bentuk, warna, dan bunyi yang memikat, intinya 

menuntun menuju yang tak terhingga dan bertindak sebagai sarana untuk 

                                                           
4
 M. Quraisy Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 2000), 385. 

5
 Imam Ghazali, Mutiara Ihya Ulumuddin, terj. H. Rus‟an, (Semarang: Wicaksana, 1984), 43. 

6
 Rasjoyo, Pendidikan Seni Rupa untuk SMU Kelas I, (Jakarta: Erlangga, 1994), 1. 

7
 Sayyed Hossein Nars, Islamic Art and Spirituality, Terj. Sutejo, Spiritualitas dan SeniIslam, 

(Bandung: Mizan, 1993), 219. 
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mencapai Yang Maha Benar (al-Haqq) lagi Maha Mulia (al-Jalal) serta maha 

Indah (al-Jamal).
8
 

Seorang sufi yang dapat mengejawentahkan agama ke dalam suatu seni 

tari yang sangat tersohor di masanya dan sampai sekarang masih banyak orang 

yang melakukan,  yaitu Jalaluddin Rumi. Rumi menjadikan Tari sebagai ciri 

khas dari tarekatnya yang disebut dengan Tari Sema. Dalam Tari Sema,  semua 

gerakan, pakaian maupun bunyi-bunyian yang mengiringi tarian ini mempunyai 

makna spiritual. Hal itulah yang menjadikan tarian spiritual ini sebagai jalan 

untuk bertarekat dalam Tarekat Maulawiyah. 

Di Maghribi, bentuk-bentuk tari sema yang ditarik secara langsung dari 

musik Andalusia dan memakai instrumen-instrumennya seperti kecapi, rebab, 

gendang, dan seruling disukai oleh guru sufi tertentu dikota-kota yang melarang 

pertunjukan instrumen musik dalam konteks religius. Khusus di Tetuan, satu 

kota yang menjadi pelindung bagi tradisi kesenian Andalusia pada saat terjadi 

kepindahan umat Islam dari Spanyol. Kemudian muncul satu tarekat sufi 

ortodoks yang terkenal yaitu Harraqiyah yang didirikan oleh Muhammad al-

Harraq, murid dari Maulay al-Arabi al-Darqawi. Tarekat ini memakai instrumen-

instrumen dan melodi-melodi naubah, yaitu menonjolkan unsur instrumen dari 

pada lirik. Untuk mempersiapkan para peserta pertunjukan tarian suci („imarah) 

dengan memperdengarkan kepada mereka rangkaian melodi tersebut. Tarian ini 

sendiri juga didukung oleh sekelompok penyanyi (munsyidun) dan pukulan-

pukulan gendang.
9
 

Rumi dalam tarekatnya mengajarkan tentang cinta. Dimulai dengan 

mempelajari Diwan maka dapat diketahui bahwa sebagian besar syair-syairnya 

berkaitan denngan cinta. Dalam pandangan Rumi, cinta sebagai dimensi 

pengalaman ruhani dan bukan sepenuhnya mempunyai pengertian secara teoritis. 

                                                           
8
 Ibid; 219. 

9
 Seyyed Hossein Nasr,  Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam Manifestasi, (Bandung: Mizan, 

2003), 633. 
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Rumi sering mengatakan bahwa “cinta tak terungkap”, ini mengartikan bahwa 

orang dapat membicarakan tentang cinta namun tak akan ada habisnya, cinta 

benar-benar tak terungkap oleh kata-kata, ia adalah pengalaman yang berada di 

seberang pemikiran, namun cinta merupakan sebuah pengalaman yang lebih 

nyata dari pada dunia dan segala yang ada di dalamnya.
10

 

Kemudian yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai tarian sema yang dilakukan oleh Jalaluddin Rumi sebagai aktualisasi 

kecintaannya terhadap Tuhan adalah bentuk tarian dan atribut yang dikenakan 

oleh seorang penari atau disebut Tari Sema dan nilai-nilai spiritual yang ada. 

Berangkat dari hal diatas peneliti bermaksud mengkaji tentang makna dari 

tarian sema Jalaluddin Rumi sebagai acuan untuk mengetahui nilai-nilai 

spiritualnya.  Maka penelitian ini berjudul “NILAI-NILAI SPIRITUAL 

DALAM TARI SEMA” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa Pengertian dari Tari Sema? 

2. Bagaimana Konsep Nilai-nilai Spiritual yang terdapat dalam Atribut dan 

Gerakan Tari Sema? 

3. Apa Kontribusi Nilai-nilai Spiritual yang terdapat dalam Tari Sema terhadap 

Pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengertian dari Tari Sema 

2. Untuk mengetahui konsep nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam Atribut 

dan Gerakan Tari Sema  

3. Untuk mengetahui Kontribusi Nilai-nilai Spiritual yang terdapat dalam Tari 

Sema terhadap Pendidikan Islam 

 

                                                           
10

 William C. Chittick, Jalan Cinta Sang Sufi, Ajaran-ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi, 

(Yogyakarta: Qalam, 2001), 293-294. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan terkumpulnya data-data 

yang memiliki nilai guna, maka kegunaan disini ada dua macam yaitu: 

1. Manfaat Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui Nilai-nilai Spiritual dalam Tari 

Sema yang dapat dijadikan sebagai bahan materi dalam kehidupan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Pendidik: sebagai bahan untuk memahami makna spiritual dari tari 

sema dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk memahami 

ajaran-ajaran sufi Rumi. 

b. Bagi orang tua: memberikan pemahaman dan arti penting tentang nilai 

spiritual Tari Sema agar dapat dijadikan bahan pendidikan di rumah, 

mengajarkan anak-anaknya untuk dapat berperilaku religius. 

c. Bagi remaja/pelajar : memberikan bahan referensi dan menjadi masukan 

serta tolok ukur sehingga dapat memberikan pengalaman yang baru dalam 

memahami makna dari kegiatan agama yang telah dilakukan selama ini, 

d. Bagi penulis: untuk memperdalam makna tarian yang selama ini 

dipraktekkan oleh penulis sendiri, sehingga penulis tidak hanya bisa tarian 

saja, namun makna dan nilai-nilai spiritual yang terdapat di dalam tarian 

tersebut dapat diterapkan dalam keseharian. 

E. Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Landasan Teori 

a. Pengertian Tari Sema 

Tari Sema atau sama‟ atau tarian sufi merupakan tarian cinta, 

tarian ini mengekspresikan dari perasaan cinta seorang makhluk kepada 

Tuhannya Untuk mencapai puncak atau ekstase  dalam perasaan mabuk 

cinta kepada Tuhan. Disebut juga dengan “Konser Religius” yaitu suatu 

audisi atau pendengaran. Istilah sama‟ secara khusus mengacu pada 
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tarekat kaum sufi yang menggunakan musik dan lagu (syair) sebagai 

sarana untuk membuka hati bagi masuknya (wirid), pengetahuan, dan 

kesadaran.
11

 

Tarian ini bergerak memutar, karena ini merupakan suatu 

gambaran pusat penciptaan, yaitu sebuah proses penciptaan yang semua 

berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Cara yang dapat 

membangkitkan rasa itu adalah dengan menggunakan syair-syair Illahi, 

seperti lagu-lagu religi yang diiringi dengan seruling (ney) dan drum 

sebagai alat musik utama.
12

 

Dalam tarian sema, putaran tubuh mengibaratkan elektron yang 

berthawaf mengelilingi intinya menuju sang Maha Kuasa. Harmonisasi 

perputaran alam semesta, dari sel terkecil hingga ke sistem solar, 

dimaknai sebagai keberadaan sang pencipta. Pikirkan ciptaan-Nya, 

bersyukur dan berdoalah.  

    

   

    

    

    

  

“Artinya:  Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan 

di bumi; hanya Allahlah yang mempunyai semua kerajaan dan semua 

pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. QS. 64:1.13
 

                                                           
11

 Fritz Meier, Terj. Sunarto, Sufisme, Merambah ke Dunia Mistik islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar: 2004), 111. 
12

 Cyril Class, Ensiklopedi Islam Ringkas, terj.Gufron A. Mas‟adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996), 266. 
13

 Iqbal M Ambarawa, Jalaluddin Rumi Sang SufiHumanis, (Yogyakarta: Lumbungkita, 2010), 

88. 
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Karena itulah Jalaluddin Rumi menyebut tari sema sebagai 

simbolisme kosmos (misteri yang sedang menari).  Putaran tubuh adalah 

tiruan alam raya, seperti planet-planet yang berputar. Posisi tangan yang 

membentang secara simbolik menyimpulkan bahwa hidayah Allah 

diterima oleh tangan kanan yang terbuka keatas, lalu disebarkan ke 

seluruh makhluk oleh tangan kiri. Ini mempresentasikan sebuah 

penyerahan dan penyatuan dengan Tuhan.
14

 

Atribut yang dikenakan  merupakan metafora yang menyimpan 

banyak makna spiritual. Topi Maulawi yang biasanya berwarna merah, 

hitam, atau abu-abu biasa disebut “Turbus” atau “sikke” yang 

melambangkan batu nisan (ego), jubah hitam sebagai simbol alam kubur 

atau peti jenazah yang ketika dilepas melambangkan kelahiran kembali 

menuju kebenaran dengan simbol baju putih melambangkan kain kafan 

yang membungkus ego, dan ney (seruling) melambangkan jiwa yang 

menafikkan diri, digantikan dengan jiwa Illahi. Seruling buluh juga 

melambangkan terompet yang ditiupkan malaikat di hari kebangkitan 

untuk menghidupkan kembali orang-orang yang mati dan juga 

melambangkan jiwa yang terpisah dari Tuhan, dan bertemu setelah ia 

dikosongkan dari diri dan diisi oleh jiwa Illahi. Karpet merah yang biasa 

diduduki oleh Syeikh melambangkan keindahan matahari dan langit 

senja yang pada saat itu menghiasi kepergian Jalaluddin Rumi untuk 

selamanya dari dunia ini. Dengan perputaran tubuh melawan arah jarum 

jam, para penari merangkul kemanusiaan dengan cinta untuk mencinta. 

“Semua cinta adalah jembatan menuju Cinta. Siapa saja yang tak 

merasakannya maka tak akan tahu”, demikian kata Jalaluddin Rumi.
15

 

                                                           
14

 Ibid;88 
15

 Ibid; 89 
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Arah perputaran dalam tari sema melawan arah jarum jam, yaitu 

mengarah ke kiri. Tarian ini menggambarkan perputaran galaksi-galaksi 

di jagad raya yang berputar dari kanan ke kiri yaitu mengitari matahari 

atau bulan yang berotasi mengelilingi bumi yang menjadi pusat thawaf 

mereka. Sama halnya dengan haji, para jama‟ah mengelilingi ka‟bah 

(thawaf) dari kanan ke kiri. 

Sema dalam bentuk tarian berputar, sekalipun telah dimainkan oleh 

banyak tarekat sufi, tetapi oleh Jalaluddin Rumi telah dijadikan sebagai 

ciri khas dasar bagi tarekatnya. Sehingga, tarekat Jalaluddin Rumi di 

Barat di kenal sebagai Whirling Dervishes (para darwis yang berputar). 

Tari Sema ini dimainkan oleh para darwis (fuqara‟) dalam pertemuan-

pertemuan (majlis) sebagai dukungan eksternal terhadap upacara-upacara 

mereka (ritual mereka).
16

 

Tarian mistis penuh simbolis ini pertama kali menginspirasi 

Jalaluddin Rumi setelah kehilangan guru spiritual yang sangat 

dicintainya, Syamsuddin Tabriz. Ia adalah seorang Dharwish misterius 

yang bagaikan magnet mampu menyedot seluruh perhatian Jalaluddin 

Rumi, hingga orientasi spiritualnya Jalaluddin Rumi berubah secara 

drastis.
17

 

b. Pengertian Nilai-nilai Spiritual 

Kata value yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa 

Prancis Kuno valoir. Nilai dapat dimaknai sebagai harga, namun ketika 

kata tersebut digabungkan dengan suatu objek atau persepsi sudut 

pandang tertentu, harga didalam memiliki tafsiran yang beranekaragam.
18

 

                                                           
16

 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 338. 
17

 Iqbal M Ambara, Jalaluddin Rumi Sang SufiHumanis, (Yogyakarta: Lumbungkita, 2010), 85-

86. 
18

 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), 7. 
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Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda 

untuk memuaskan manusia. Nilai adalah sifat dari suatu benda yang 

menarik minat seseorang atau kelompok.
19

 

Secara garis besar nilai dibagi menjadi dua kelompok yaitu nilai 

nurani dan nilai-nilai memberi. Nilai nurani adalah nilai yang terdapat 

dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta 

bagaimana cara memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai 

nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keadilan diri, potensi, 

disiplin, tahu batas, kemurnian dan kesesuaian. Sedangkan nilai memberi 

adalah nilai yang perlu dipraktikkan yang kemudian akan diterima 

sebanyak yang diberikan. Yang termasuk dalam nilai memberi adalah 

setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, baik hati, 

adil,dan murah hati.
20

 

Definisi nilai menurut para tokoh dirumuskan dalam konsep yang 

berbeda. Seperti pernyataan Kurt Baier, seorang sosiolog menafsirkan 

nilai adalah suatu keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang sampai 

pada sanksi dan tekanan dari masyarakat.
21

 

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Drs. Noor Islami ialah suatu 

seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu 

identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, 

perasaan, keterikatan maupun perilaku.
22

  

Menurut Sidi Gazalda yang dikutib Chabib Thaha mengartikan 

nilai sebagai suatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda 

konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar salah yang menuntut 

                                                           
19

 Beni Ahmad Saebani, Hendra Akhdiyat, editor Maman Abd. Djaliei, Ilmu Pendidikan Islam, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 33. 
20

 Zaim el Mubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2008), 7. 
21

 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), 8. 
22

 Abu Ahmadi, Noor Salim, MKDU Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan 

Tinggi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 202. 
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pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak 

dikehendaki.
23

 

Dari beberapa pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan 

bahwa nilai merupakan suatu kebutuhan, keinginan seseorang yang 

diyakini akan memberikan corak khusus terhadap pola pemikiran, 

sehingga nilai tidak hanya yang terlihat konkrit, namun perlu 

penghayatan untuk dapat memahami arti dari nilai tersebut. 

Sedangkan spiritual menurut bahasa berasal dari kata spirit yang 

berarti jiwa. Dan dalam istilah dapat didefinisikan sebagai pengalaman 

manusia secara umum dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan 

moralitas.
24

 

Menurut sebagian ahli tasawuf, jiwa adalah ruh. Setelah ruh 

bersatu dengan jasad, maka akan melahirkan pengaruh yang ditimbulkan 

oleh jasad terhadap ruh. Dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut 

akan muncul kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh.
25

  

Ruh merupakan jagad dari spiritualitas yang memiliki dimensi 

terkesan Maha Luas, tak tersentuh, jauh di luar sana, disanalah ia menjadi 

wadah atau bungkus bagi sesuatu yang bersifat rahasia. Dalam bahasa 

sufisme ia adalah sesuatu yang bersifat esoterisme (batiniah) atau 

spiritual. Dalam batiniah mengalir spiritualitas agama-agama. Dengan 

melihat sisi batiniah ajaran agama atau ajaran agama kerohanian, maka 

manusia akan dibawa kepada apa yang merupakan hakikat dari panggilan 

manusia.
26

 

                                                           
23

 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 

61. 
24

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 963. 
25

 Sa‟id Hawa, terj. Khairul Rafie‟ dan Ibnu Tha Ali, Jalan Ruhaniah, (Bandung: Mizan, 1995), 

63. 
26

 Seyyed Hussein Nasr, terj. Ali Noer Zaman, Jembatan Filosofis dan religius Menuju Puncak 

Spiritual, Antaya Tuhan, Manusia dan Alam, (Yogyakarta: IRCISoD, ), 7. 
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Dari sinilah jalan hidup orang-orang beriman pada umumnya 

ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian, suatu 

keadaan yang dapat dicapai melalui cara tidak langsung dan 

keikutsertaan simbolis dalam kebenaran Tuhan dengan melaksanakan 

perbuatan yang telah ditentukan. 

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang 

Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya 

kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Spiritualitas 

mengandung pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya dengan 

menggunakan instrumen (medium) sholat, puasa, zakat, haji, doa dan 

sebagainya. 

2. Telaah Pustaka 

a. Skripsi yang ditulis oleh Badi‟atul, 2002 yang berjudul Cinta Illahi 

Jalaluddin Rumi dalam Tasawuf. menyebutkan tentang pemikiran 

tasawuf Jalaluddin Rumi tentang Cinta Ilahi. Di antaranya adalah 

tentang konsep cinta Jalaluddin Rumi yang menjelaskan bahwa cinta 

adalah hal utama yang diperlukan dalam kehidupan manusia, karena 

cinta adalah hal utama yang diciptakan oleh Allah. Dijelaskan juga 

bahwa ciptaan Allah terhadap segala sesuatu adalah berdasarkan 

cinta-Nya, karena itu cinta-cinta yang ada di dunia ini sesungguhnya 

bersumber atau merupakan manifestasi dari cinta Ilahi. 

b. Skripsi yang ditulis oleh Isnaeny Milda Susanti, 2006 yang berjudul 

Tarian Spiritual (Studi Analisis Tarekat Maulawiyah) menjelaskan 

tentang Tarekat yang didirikan oleh Jalaluddin Rumi. Tarekat ini 

membahas tentang makna tarian sufi dan amalan-amalan yang 

dilakukan oleh jama‟ahnya. Percampuran dari dzikir, tarian, dan 

musik membuat seseorang seolah bernostalgia dengan Tuhan atau 

disebut keadaan ekstase. 
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c. Skripsi yang ditulis oleh Umi Azimah, tahun 2012 yang berjudul 

Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Barzanji. Menjelaskan 

latar belakang dengan mempertiimbangkan bahwa al-Barzanji juga 

disebut dengan seni sastra, berbentuk puisi, prosa dan qasidah. 

Menurut banyak kalangan, membaca syair al-Barzanji sama dengan 

membaca shalawat. Artinya apabila membaca maka akan 

mendapatkan pahala selayaknya bacaan shalawat.  

Dari ketiga telaah pustaka diatas menunjukkan ketiganya sangat berbeda 

dengan maksud peneliti dalam penelitian ini, sama dalam mengungkapkan 

maknanya, namun secara umum berbeda tentang nilai-nilai spiritual yang 

terdapat di dalamnya, maka hasilnya pun akan sangat berbeda karena sumber 

primer yang dikaji berbeda. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Menurut peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  

kualitatif,
27

 peneliti melakukan kajian terhadap pemikiran Jalaluddin Rumi 

mengenai Tari Sema kemudian  dikaji nilai-nilai spiritualnya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan/library research 

yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan 

objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau 

telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan susatu masalah yang pada 

dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-

bahan pustaka ang relevan. Data-data yang terkumpul diperoleh dari sumber 

literer, dengan rujukan utamanya buku “Rumi Sang Sufi Humanis” karya 

Iqbal Ambara yang ditunjang dengan buku-buku sekunder yang ada 

                                                           
27

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

2007), 60. 
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kaitannya dengan pembahasan tersebut, serta dibangun dengan menggunakan 

metode berfikir deskriptif-analisis.
28

 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya 

peneliti atau teorisi yang orisinil.
29

 Dalam hal ini sumber data primer yang 

digunakan adalah buku Rumi Sang Sufi Humanis karya Iqbal Ambara. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpartuisipasi dalam kenyataan yang ia diskripsikan. 

Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.
30

 Adapun sumber 

data sekunder yang menjadi pendukung adalah: 

a. Leonard Lewisohn,dkk, Warisan Sufi, Sufisme Persia Klasik dari 

Permulaan Hingga Rumi (700-1300), Yogyakarta: Pustaka Sufi, 

2002. 

b. Reynold A. Nicholsohn, Terj. Sutejo, Jalaluddin Rumi, Ajaran dan 

Pengalaman Sufi, Jakarta: Pustaa Firdaus, 2008.  

c. Ahmad Ta‟yudin dan Singgih Agung (editor), Menyelami Lubuk 

Tasawuf, Surabaya: PT Gelora Aksara Pratama, 2006. 

d. Seyyed Hussein Nasr, William C. Chittick, dan Leonard Lewisohn, 

terj. Ade Alimah dkk, Warisan Sufi, Warisan Sufisme Persia Abad 

Pertengahan (1150-1500), Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003. 

e. Seyyed Hossein Nasr, Terj. Sholihin Arianto, Ensiklopedi Tematis 

Spiritualitas Islam Manifestasi, Bandung: Mizan, 2003. 

                                                           
28

 Winarni, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik, (Bandung: Tarsito, 1985), 139. 
29

 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), 83. 
30

 Ibid, 84 
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f. Robert Frager (Syeikh Ragip al-Jerrahi), Psikologi Sufi, untuk 

Transformasi Hati, Jiwa, dan Ruh, Jakarta: Zaman. 2014. 

g. Abul Hasan an-Nadwi, terj. M. Adib bisri, Jalaluddin Rumi Sufi 

Penyair Besar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004. 

h. Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat 

Muktabarah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011. 

i. Terj. Iqbal M Ambara, Rumi, Sang Sufi Humanis, Yogyakarta: 

Lumbungkita,  2010. 

j. Saifuddin Aman dan Abdul Qadir Isa, Tasawuf, Revolusi Mental 

Zikir Mengolah Jiwa dan Raga, Banten: Ruhama, 2014. 

k. William C. Chittick, terj. M. Sadat Ismail, Jalan Cinta Sang Sufi, 

Ajaran-ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi, Yogyakarta: Qalam, 

2001. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini lima batang tubuh, yaitu 5 bab. Pada bab pertama, 

setiap penelitian pasti berangkat dari fenomena/kejadian/masalah. Penelitian 

pada dasarnya merupakan suatu pencarian, menghimpun data, mengadakan 

pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, mencari hubungan, dan 

menafsirkan hal-hal yang bersifat teka-teki. Oleh karena itulah diperlukan 

adanya prosedur penelitian bagi seorang peneliti seperti yang dibahas pada bab 

satu. 

Setiap penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti pasti dilandasi 

oleh teori-teori yang ada. Dan fungsi dari teori dalam penelitian kajian pustaka 

ini adalah untuk mencari data, sehingga dalam bab dua data-data tentang Sejarah 

Tari  Sema yang menggambarkan mengenai makna spiritual atribut dan gerakan 

yang khusus pada objek yang diteliti, yaitu Tari Sema. 

Penyajian data yang diteliti dalam bab tiga yaitu diuraikan mengenai 

landasan teori tentang nilai-nilai spiritual yang mendukung pengungkapan 
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tentang “Nilai-nilai Spiritual dalam Tari Sema. Kemudian hal ini dianalisis pada 

bab selanjutnya. 

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. 

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka selanjutnya adalah 

mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. Sehingga pada bab keempat membahas analisis 

yang berkaitan erat dengan langkah-langkah penelitian sebelumnya. 

Bab terakhir adalah penutup. Bab ini merupaka bab yang di dalamnya 

menguraikan  kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan 

untuk berbagai pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TARI SEMA 

A. Sejarah Kemunculan Tari Sema 

Tari merupakan salah satu bidang seni yang menggerakkan tubuh secara 

berirama, biasanya sejalan dengan musik. Seni tari juga dapat dipahami 

sebagai ekspresi manusia yang bersifat estetis yag dapat dilihat dari bentuk 

dan teknik yang berkaitan dengan komposisi atau teknik penarinya. Jika 

dikaitkan dengan ilmu sosiologi, tari adalah bagian integral dari dinamilka 

sosiokultural masyarakat.
31

 

1. Pelaksanaan Tari Sema 

Menurut Ibnu Hujwiri, ada beberapa aturan dalam pelaksanaan tari 

sema, yaitu: 

 Seorang Syeikh perlu hadir selama pertunjukan 

 Tempat yang digunakan harus bebas dari orang awam 

 Penyanyi harus orang yang dihormati 

 Hati harus dikosongkan terhadap pikiran-pikirang duniawi 

 Tidak cenderung memandang kegiatan tarian sebagai hiburan dan 

tidak ada paksaan untuk melakukan tarian 

 Tidak melebihi batas-batas wajar, mengikuti yang tejadi selama 

pertunjukkan 

 Harus bisa mengetahui doronan-dorongan yang mengarah ke ekstase 

 Tidak berkomunikasi dengan pihak manapun yang terlibat dalam 

konser tari kecuali hanya berkonsentrasi pada Allah 

 Motivasi konsentrasi hendaknya berasal dari diri sendiri, bukan dari 

orang lain,
32

 sehingga seorang derwis dapat mengontrol emosinya. 

                                                           
31

 Sumandyo Hadi, Sosiologi Tari, (Yogyakarta: Pustaka, 2005), 12. 
32

 ibnuUsman al-Hujwiri, Kasyf al-Mahjub, Menyelami Samudera Tasawuf, Terj. Ahmad Afandi, 

(Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), 492. 
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Tahapan dalam tari Sema dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama, 

terdiridari Naat (sebuah puisi yang memuji Nabi Muhammad) atau Taksim 

dan “lingkaran Sultan Walad”. Bagian kedua, terdiri dari empat salam, musik 

instrumental akhir, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur‟an, dan doa. Inilah 

perinciannya: 

a. Bagian Pertama 

i. Naat, semacam musik religius. Naat dalam musik mawlawi, disusun 

oleh Buhuriz Musthafa „Itri (1640-1712), tetapi puisinya adala puisi 

Rumi. Naat adalah pujian terhadap Nabi Muhammad, yang 

terjemahannya seperti ini: 

Oh Tuhan kami, wali Tuhan, 

Engkau adalah kekasih Tuhan, 

Nabi sang Pencipta tiada tandingan 

Engkau adalah wujud murni 

Yang telah dipilih diantara makhluk-makhluk Tuhan. 

Oh sahabat dan Sultanku, 

Engkau adalah kekasih sang Abadi 

Wujud dalam semesta yang amat tinggi 

Engkau yang terpilih diantara Nabi-nabi dan cahaya mata kami 

Oh tuan, wali Tuhan! 

Oh sahabatku dan sultan, 

Urusan Tuhan, 

Engkau tahu betapa lemah dan takberdayanya umatmu. 

Engkau adalah pembimbing orang-orang tak berdaya dan rendah 

dalam semangat, 

Wali Tuhan, sultan kami, 

Engkau adalah pinus di taman para Nabi 

Engkau adalah musim semi di dunia ilmu 
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Engkau adalah cendana dan ponon mawar di tman para Nabi 

Engkau adalah keliling dunia atas 

Syamsi Tabriz telah memuji kebesaran para Nabi 

Engkau adalah yang telah dibersihkan, yang terpilih, yang tegar 

dan agung 

O engkau penawar hati 

Wali Illahi
33

 

ii. Taksim, adalah sebuah improvisasi setiap maqam, atau mode, yaitu 

konsep penciptaan musik yang menentukan hubungan-hubungan 

nada, nada awal, yang memilii kontrol dan pola-pola musik, Taksim 

merupakan bagian yang sangat kreatif dari upacara Mawlawi (Tari 

Sema) 

iii. Lingkaran atau putaran “Sultan Walad”. Ini disumbangkan kepada 

upacara oleh putra sulung Mawlana, Sultan Walad. Selama putaran 

ini, para darwisy yang ikut dalam putaran tari,  berjalan mengelilingi 

sang samahane (ruang upacara) tiga kali dan menyapa satu sama lain 

di depan pos (lokasi tempat pemimpin tekke atau pimpinan upacara 

berdiri). Dengan cara ini mereka menyampaikan “rahasia” dari yang 

satu kepada yang lain. 

b. Bagian Kedua 

1) Empat Salam 

 Salam pertama. Melodi biasanya panjang. Irama yang digunakan 

biasanya disebut “putaran berjalan” (Devr-i Revan). Bitnya adalah 

14/8 

 Salam kedua. Pola irama dari salam ini disebut “Evfer” dan terdiri 

dari 9/8 bit. 

                                                           
33

 Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesiaa, (Jakarta: 

Kencana, 2011), 343. 
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 Salam ketiga. Dibagi kedalam dua bagian yangmeliputi melodi dan 

irama. Bagian pertama disebut “putaran” (the cycle), bitnya adalah 

23/4. Bagian kedua dari salam ketiga ini disebut “, bitnya adalah 

23/4. Bagian kedua dari salam ketiga ini disebut “”oruk semai”, 

bitnya adalah 6/8. 

 Salam Keempat. Pola iramanya juga “evfer” (9/8) yakni irama 

lambat dan panjang untuk menurunkan elestasi sehingga sang 

darwisy bisa konsentrasi kembali. Tiap-tiap salam dihubungkan 

melalui nyanyian. Pada bagian pertama dan kedua, seleksi dari 

Divan-i Syams atau Matsnawi, pada bagian ketiga, puisi Mawlawi 

lain dinyanyikan.
34

 

 Musik instrumental Terakhir 

Dengan berakhirnya salam keempat berarti bagian oral selesai. 

“Yuruk Semai” kedua dalam pola-pola 6/8 adalah akhir dari upacara. 

Setelah seleksi instrymental ini ada taksim seruling (ney). Kadang-

kadang musik ini dapat dimainkanmelalui alat-alat musik petik 

(senar). 

 Membaca al-Qur’an dan doa 

Setelah musik selesai, seorang hafidz diantara para penyanyi, 

membaca ayat-ayat al-Qur‟an. Sema (Tarian berputar) terus 

berlangsung sampai bacaan al-Qur‟an dimulai. Ketika hafidz mulai 

membaca, para penari tiba-tiba berhenti dan mundur ke pinggir 

rungan dan duduk. Setelah ia selesai, pemimpin tari sema berdiri dan 

memulai doa di depan sang Syeikh, doa yang dibacanya biasanya 

cukup panjang. Doa ini biasanya ditunjukkan untuk kesehatan dan 

hidup sang sultan, atau para penguasa negara. 

                                                           
34

 Ibid; 344. 
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Pada proses berputar, diawali dengan berdiri tegak kepala 

merunduk, kemudian para darwisy membungkukkan badan tanda 

hormat lalu mulai melepas jubah hitamnya. Posisi tangan mereka 

menempel di dada, bersilang mencengkeram bahu. Ditengah-tenga 

mereka tampak sseorang syeikh, yang berperan sebagai pemimpin. 

Jubah hitam tetap dikenakan oleh Syeikh tersebut kemudian maju 

mengambil tempat. Kini giliran Syeikh yang membungkukkan 

badannya pada darwisy lainnya, maka merekapun membalas hormat. 

Sekelompok darwisy kemudian membentuk barisa. Satu persatu 

maju, setelah sang pemimpin memberi restu maka ritualpun 

dimulai.
35

 

Tangan-tangan masih menyilang dibahu. Kaki-kaki yang 

telanjang mulai merapat dengan jari jempol kaki kanan 

menginjakjari jempol kaki kiri. Lalu kaki kanan mundur ke belakang 

dan dimulailah gerakan berputar yang lambat, dengan tumit kaki 

dijadikan sebagai tumpuan secara bergantian, sementara kaki yang 

satunya sebagai pemutar. Perlahan-lahan tangan dilepas dari bahu 

kemudian mulai terangkat. Gerakan tangan yang anggun itu 

berangsur membentuk posisi horizontal. Telapak tangan kanan 

menghadap keatas, yang kiri kebawah. 

Semakin lama gerakan semakin cepat, selaras dengan ketukan 

irama yang mengiringinya. Mata-mata itu nampak semakin sayu, 

sebagian terpejam. Kepala mereka semakin condong ke salah satu 

pundaknya. Putaran semakin cepat , rok-rok putih yang mereka 

kenakan semakin mengebang sempurna laksana payung yang 

terbuka. Orang-orang itu semakin larut. Suasana magis seolah 

tercipta. 

                                                           
35

 Iqbal Ambarawa,  Jalaluddin Rumi Sang Sufi Humanis, (Yogyakarta: Lukita, 2010), 87. 
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Gendang belum berhenti bertabuh, ney masih mengalun 

syahdu. Tanpa isyarat dari sang pemimpin ritual untuk berhenti, 

mereka akan terus melambung dalam keadaan ekstase. 

Akhirnya sang pemimpin mulai berdiri. Tabuhan gendang 

terdengar dipercepat, seiring itu putaran tubuhpun semakin kencang. 

Kemudian syeikh itu memberikan isyarat untuk berhenti. Dan 

pertunjukkanpun berakhir. Tanpa tepuk tangan, karena sama‟ bukan 

sebuah pagelaran seni.
36

 

2. Musik dan Dzikir dalam Tari Sema 

Musik dalam realitanya tidak dijelaskan secara tekstual oleh Allah 

maupun Rasul-Nya mengenai hukum boleh tidaknya musik, sehingga 

memunculkan pandangan para ulama yang berbeda-beda mengenai 

hukum-hukumnya. 

Para sufi memiliki ekspresi kecintaan pada Ilahi yang bermacam-

macam. Di antaranya yaitu dengan musik dan tarian spiritual atau tarian 

sufi. Musik dan tarian sufi merupakan tradisi sufi yang sangat produktif 

dalam teori maupun dalam prakteknya,43 karena bertujuan langsung kepada 

Allah. Kelompok sufi tertentu menggunakan musik dan tarian sebagai 

latihan memusatkan konsentrasi dan menghilangkan kekacauan pikiran.
37

 

Di antara perbedaan-perbedaan pendapat yang menjadi kebolehan musik 

dan tarian sufi, ada sebuah pendapat yang bersikap bijak menengahinya 

yaitu dari Dzun Nun sebagaimana dikutip oleh Nicholson : . 

“Musik adalah pengaruh surga yang mendorong hati untuk mencari 

Tuhan. Karenanya barang siapa yang mendengarkan (dengan baik) 

secara rohaniah ia tengah mendekati Tuhan. Tetapi barang siapa 

                                                           
36

 Ibid; 88. 
37

 William C. Chittick,  Jalan Cinta Sang Sufi; Ajaran-Ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi, terj.M. 

Sadat Ismail dan Achmad Nidjam, (Yogyakarta: Qalam, 2001), 503.  
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mendengarkan hanya untuk sensasi, maka la termasuk orang yang tidak 

beriman.”38
 

Dalam hal ini yang diperbolehkan hanyalah musik untuk konser 

spiritual yang dipraktekkan oleh perhimpunan-perhimpunan sufi.
39

Musik 

spiritual adalah pengaruh dari Ilahi yang menggerakkan hati manusia 

kepada Allah. Bagi mereka yang mendengarkan musik secara spiritual dan 

memperhatikan secara hakikat serta tidak hanya sekedar suara lahirnya 

saja, maka mereka akan sampai kepada Allah yang merupakan pusat dari 

segala sesuatu, termasuk asal suara musik tersebut. Allah tidak hanya bisa 

dicapai melalui musik, dalam arti bahwa sebab mencapai Allah bukanlah 

musik, tetapi musik bisa dijadikan cara untuk mencapai Allah.
40

 

Musik mempunyai arti penting dari sudut pandang spiritual. Membaca 

al-Qur'an pun merupakan musik yang tradisional.
41

Bahkan setiap getaran 

yang menimbulkan suara disebut musik.
42

Irama musik akan berpengaruh 

pada jiwa seseorang, tepatnya pada debar jantung seseorang.
43

 Dengan 

demikian dapat menjadi sebuah penenang jiwa. Seperti halnya binatang 

kijang yang menjadi lebih tenang ketika mendengarkan musik dari si 

pemburu, apalagi manusia yang mempunyai perasaan dan akal pikiran.
44

 

Karena pada dasarnya setiap makhluk memiliki jiwa, maka memiliki 

kecenderungan untuk merasakan alunan musik spiritual. Oleh karena 

itulah, musik banyak dimanfaatkan oleh kaum sufi sebagai medium untuk 

membangkitkan dan menguatkan kecintaan mereka kepada Allah, karena 
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di dalam tasawuf, musik berfungsi menyejukkan batin para sufi yang 

sedang melaksanakan perjalanan spiritualnya. Seperti halnya musik, tarian 

spiritual atau tarian sufi pun memiliki tujuan yang sama, karena keduanya 

nantinya akan saling mengiringi. Tarian sufi adalah suatu ritual keagamaan 

yang paling tua, karena hal ini dilakukan di dunia Islam pada zaman 

awal.
45

 

Dasar tarian sufi yang dipraktekkan juga terletak pada pergerakan 

nafas dalam mengucapkan kata-kata suci dalam dzikir sufi. Di mana irama 

nafas ini menjadikan tubuh bergerak secara otomatis,56 seperti halnya 

sebuah tarian yang ringan. Oleh karena itu, selama pertunjukan tarian, para 

darwis menghindari ekspresi-ekspresi yang kesannya dibuat-buat. Dengan 

demikian hendaknya ekspresi itu terjadi dalam ketidaksadaran bahkan 

mencapai ekstase, hai ini diperbolehkan bagi kalangan fuqara' yang telah 

menolak kehidupan yang bersifat duniawi. Gerakan-gerakan ini untuk 

merespon panggilan batin.
46

 Pada dasarnya, tarian secara fisik tidak ada 

dalam syariat maupun dalam tasawuf. Tetapi bukan hanya sebatas itu kita 

memahami tentang tarian. Selama tarian itu bernilai secara lahir, yaitu 

gerak jasad yang penuh dengan kesenangan duniawi saja, maka semua itu 

akan sia-sia dan bahkan dilarang dalam agama. Tetapi lain halnya jika 

tarian itu dapat mempunyai nilai yang lebih dalam lagi, dalam hal ini 

tasawuf mengajarkan tarian sufi untuk mencapai ekstase.  

Hal ini berhubungan dengan jiwa seseorang yang mana tarian 

dilaksanakan untuk bisa merasakan kehadiran Allah SWT, dalam dzauq 

atau perasaan yang dimiliki. Dalam hal ekstase, Junaid mengungkapkan 

dalam sebuah syair yang dikutip oleh Nasr : "Ekstaseku adalah ketika aku 

memindah diriku dari eksistensi melalui anugerah dari Dia yang 
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menunjukkan padaku kehadiran.”47
 Dari uraian di atas, jelas bahwa antara 

musik dan tarian spiritual adalah sebagai bagian dan ritual ketaatan para 

sufi yaitu sebagai cara berdzikir kepada Allah SWT.
48

 Sama ' ini 

mempunyai kekuatan yang berasal dari manifestasi Allah SWT. Karena 

pada awalnya, jiwa manusia bersatu dengan jiwa Universal, yaitu Allah 

SWT. Kemudian musik berfungsi di dalam hati untuk dirasakan, sebagai 

pembangkit atas jiwa yang terperangkap dalam ikatan kehidupan 

duniawi.
49

 Seperti disebutkan dalam al-Qur‟an surat Al-A‟raf : 172 : 

                                 
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 

"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 

terhadap ini (keesaan Tuhan)"
50

 

Perjanjian awal itulah yang dibangkitkan oleh musik dalam hati yang 

terperangkap dalam ikatan duniawi. Karena bagi sama', hati haruslah hidup 

dan nafsu haruslah mati, mengingat bahwa sama' sebagai praktek pelepasan 
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kegelisahan duniawi dan untuk membuka hati yang bertujuan untuk 

mensucikan jiwa. Perlu juga ditegaskan bahwa konser spiritual ini bukan 

hanya sebagai hiburan yang menarik, tetapi ditujukan untuk Allah.
51

  

Dari banyak sufi, Jalaluddin Rumi adalah satu sosok yang mampu 

mencapai ekstase luar biasa. Rumi selalu mengidentikkan suara-suara 

berirama yang didengarnya sebagai musik. Lalu akan didengarkan seperti 

mendengarkan asma-asma Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Seperti 

suara denting palu seorang pandai di pasar pun dapat membuat Rumi 

bergerak spontan untuk melakukan tarian berputarnya selama berjam-jam.
52

 

Dalam suatu riwayat, Qadhi Izzuddin, seorang yang tidak suka musik 

dan tarian, suatu hari didatangi Rumi dan disuruh masuk ke madrasah Rumi 

dengan tarian spiritual sedang dilakukan oleh para darwis di dalamnya. 

Kemudian Rumi berkata bahwa majelis suci itu sangat sesuai dengan 

kondisinya yang tidak berada dalam pengalaman spiritual. Lalu Qadhi pun 

dipenuhi dengan spiritualitas yang kuat dan ikut melantunkan kidung 

spiritual seperti murid-murid Rumi yang ada di dalam majelis itu. Memang 

terasa janggal jika kita hanya memandang musik dan tarian sufi sebatas 

pengertian secara lahir saja. 
53

 

Menurut Imam Ghazali, seperti yang dikutip oleh C. Ramli Bihar 

Anwar yang berjudul "Bertasawuf Tanpa Tarekat", bahwa secara 

kondisional sesuai dengan keadaan seorang yang mengamalkannya, musik 

dan tarian ini bisa menjadi lebih ampuh untuk menyibak hati manusia 

dalam hal mencapai ekstase dibandingkan dengan al-Qur'an sekalipun. 

Tetapi perlu dijelaskan bahwa hal ini hanya berlaku bagi orang-orang 

pilihan saja. Semakin orang itu akrab dengan al-Qur'an, maka dia akan 

                                                           
51

 Syaikh Fadhlalla Haeri, op. cit., 119. 
52

 Mojdeh Bayat, Mohammad Ali Jamnia,  Para Sufi Agung; Kisah dan Legenda , terj. Erna 

Novana, (Jakarta: Pustaka Sufi, 2003), 147-148. 
53

 Ibid, 149. 



29 

 

 

lebih terbiasa dan akhirnya menyebabkan daya rohani al-Qur'an terkadang 

terasa berkurang. Lain halnya jika orang awam yang mendengarkan al-

Qur'an, selama mempunyai motivasi membuka hati dan dengan anugerah 

Allah SWT. tentunya, maka hatinya akan tersentuh oleh gema al-Qur'an.
54

 

Sepertinya juga dicontohkan oleh Abu Bakar, ketika orang Arab 

Badui mendengar bacaan al-Qur'an untuk pertama kalinya, mereka sangat 

tersentuh. Kemudian Abu Bakar berkata bahwa dahulu beliau juga seperti 

itu, tetapi sekarang hatinya sudah mengeras. Demikian halnya orang yang 

pertama kali melaksanakan haji, mereka akan merasa takjub dengan 

melihat langsung kota suci itu. Tetapi lain dengan orang Arab yang tinggal 

di situ, mereka telah terbiasa dengan suasana dan keadaan kota itu sehingga 

tidak lagi merasa takjub. Beberapa hal inilah yang melatarbelakangi para 

sufi mengembangkan konser spiritual yang menggunakan musik dan tarian 

sebagai penunjang bagi kehidupan keagamaan mereka.
55

 

B. Biografi Jalaluddin Rumi 

1. Riwayat Hidup Jalaluddin Rumi 

Jalaluddin Rumi bernama lengkap Jalaluddin Muhammad ibn 

Muhammad al-Balkhi al-Qunuwi.Ia lahir di Balkh (Afganistan) tanggal 6 

Rabiul Awwal 604 Hijriyah, atau tanggal 30 September 1207 Masehi. 

Menurut riwayat, Rumi merupakan keturunan dari Abu Bakar as-Syiddiq 

dari sisi ayahnya yang bernama Muhammad bin al-Husaini al-Khatibi dan 

biasa di panggil dengan sebutan Baha‟ Walad atau Baha‟udin Walad. Dari 

sisi ibunya yang bernama Mu‟min Khatum merupakan keturunan dari Ali 

bin Abu Thalib.
56

 

Rumi kecil yang begitu cerdas tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah 

keturunan dari orang yang sangat arif dan menguasai berbagai ilmu 
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pengetahuan. Sehingga sampai dewasapun darah keilmuannya tetap 

mengalir dalam diri Rumi yang membuat Rumi selalu haus akan ilmu 

pengetahuan.  

Ayah Rumi merupakan seorang da‟i yang terkenal, ahli fiqh, dan 

seorang sufi. Jalan sufi yang ditempuh ayah Rumi sama halnya jalan yang 

ditempuh oleh Ahmad Ghazali. Pengetahuan yang dimiliki Baha‟ 

merupakan pengetahuan eksoterik yang  berkaitan dengan hukum Islam 

(Syari‟ah) maupun pengetahuan esoteric yang berkaitan dengan Thariqah 

(Tasawuf). Berkaitan dengan Syari‟ah, Baha‟ mengajarkan kepada setiap 

Muslim tentang bagaimana cara menjalankan kewajiban-kewajiban 

agama. Sedangkan perihal Tasawuf, Baha‟ mengajarkan bagaimana 

caranya belajar agama melalui disiplin ilmu tertentu guna menyucikan 

diri dan meraih kesempurnaan ruhani.
57

 

Rumi menikah di usia yang sangat muda yaitu 18 tahun dengan 

Jawhar Khatun, yaitu putri dari Lala Syarif al-Din di Kota Zaranda yang 

pada waktu itu temasuk dalam kekuasaan Bani Seljuk.  

2. Sejarah Intelektual Jalaluddin Rumi 

Jalaluddin Rumi merupakan tokoh sufi diantara banyak tokoh sufi 

yang dikenal dunia sampai saat ini, Rumi juga salah seorang penyair 

Persia yang terbesar dengan karya-karya yang cukup dikenal dalam kurun 

waktu delapan abad setelah kematiannya hingga sekarang. 

Menurut kalangan keluarga Rumi, ia tergolong masih begitu muda 

ketika mulai mempelajari ilmu-ilmu eksoterik. Ia mempelajari berbagai 

bidang keilmuan meliputi, tata bahasa Arab, ilmu persajakan, al-Qur‟an, 

fiqih, ushul fiqih, tafsir, sejarah, ilmu tentang doktrin-doktrin atau asas-

asas keagamaan, teologi, filsafat, matematika dan astronomi. Pada saat 
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ayahnyameninggal pada tahun 628 H/ 1231 M, ia telah menguasai semua 

bidang keilmuan tersebut dan namanya telah berada di deretan nama-

nama ahli hokum Islam yang dijadikan rujukan dari Madzab Hanafi. 

Karena keilmuannya tersebut, tidak heran jika pada usia 24 tahun, ia telah 

diminta untuk menggantikan tugas-tugas ayahnya sebagai da‟i sekaligus 

ahli hukum Islam.
58

 Rumi ditinggal wafat ayahnya pada usia 20 tahun dan 

salah satu posisi yang diambil alih Rumi dari ayahnya yaitu sebagai 

penasehat para ulama Konya (Turki) dan murid-murid ayahnya.
59

 

Sepeninggal ayahnya, ada seorang penguasa yang bernama Badruddin 

Kahartasy yang membangun madrasah yang bertaraf perguruan tinggi 

untuk Rumi.Nama madrasah tersebut adalah Madrasah 

Khadawandakar.Di madrasah tersebut, Rumi menjadi direktur atau kepala 

penanggung jawabnya.
60

Adanya pendiriran madrasah tersebut 

dikarenakan terkesannya Badruddin melihat kedalaman pengetahuan dan 

keluasan pengalaman Rumi.
61

Rumi menggantikan tugas ayahnya dan 

mengajarkan ilmu-ilmu ketuhanan tradisional, tanpa menyentuh 

mistik.Setahun sepeninggal ayahnya, pada suatu pagi, madrasah Rumi 

kedatangan seorang tamu yang bernama Burhanuddin Muhaqiq.Ia 

merupakan seorang murid terkasih Walad ayah Rumi. Ketika 

Burhanuddin mengetahui bahwa sang guru telah tiada, ia mewariskan 

ilmunya pada Rumi. Burhanuddin mrngajarkan ilmunya dengan cara 

menggembleng muridnya dengan latihan tasawuf yang telah dimatangkan 

4 abad terakhir oleh para sufi terdahulu dan beberapa kali menyuruh 
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Rumi untuk menimba ilmu di Damaskus. Sampainya di Damaskus, Rumi 

memasuki sekolah al-Muqaddasiyah dan bertemu dengan Syeikh 

Muhyidin ibn Arabi, Sa‟aduddin al-Hamawi, Utsman ar-Rumi, 

Auhaduddin al-Karmani, dan Shadruddin al-Qounawi.
62

Setelah 

menggembleng Rumi selama 8 tahun, pada tahun 1240 Burhanuddin 

kembali ke daerahnya dan Rumi pun menggembleng dirinya sendiri.
63

 

Kesibukan Rumi dalam mengurus madrasahnya tidak menyurutkan 

Rumi untuk tetap belajar guna memperluas cakrawala pengetahuannya 

dan memperdalam ilmu-ilmunya. Ini dibuktikan bahwa Rumi telah 

menjelajah negeri guna menimba ilmu, seperti pergi ke negeri Syam pada 

tahun 630 H, kemudian pergi ke Damaskus pada tahun 634 H dan negeri-

negeri lainnya.
64

 

Pada tahun 1244, saat Rumi berusia 37 tahun ia sudah berada di atas 

semua ulama di Konya (Turki) dan sangat terkenal pada masanya. Ia telah 

banyak menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari 

hasil belajarnya di madrasah-madrasah dan guru-gurunya seperti kitab-

kitab Persia, Arab, Turki, Yunani, dan Ibrani. Itulah mengapa Rumi 

dijuluki “Maulana Rumi” yang berarti Guru bangsa Rumi atau Guru kami 

bagi murid-murid Rumi.
65

 

C. Pertemuan Rumi dengan Syamsuddin Tabriz 

Rumi memiliki banyak guru yang dapat mengajarinya tentang 

berbagai ilmu sehingga membuat Rumi menjadi tokoh yang ahli dalam 

bidang pengetahuan terutama bidang keislaman.Namun diantara banyak guru 
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yang telah berkontribusi besar terhadap dirinya, satu diantara guru yang 

paling favorit di mata Rumi yaitu Syamsuddin Tabriz. 

Syamsuddin Tabriz atau Rumi memanggilnya dengan Syam telah 

membantu Rumi menunjukkan kebenaran.Guru yang mampu menyedot 

seluruh perhatian Rumi hingga orientasi spiritualnya berubah drastis dari 

semula seorang teolog menjadi penyair sufi. 

1. Awal Pertemuan 

Pada suatu hari Rumi pergi dengan berkendaraan kuda bersama 

sekelompokn orang terpelajar dan kebetulan melewati sebuah penginapan 

milik saudagar gula.Tiba-tiba ada orang asing yang muncul (Syamsi 

Tabriz) lalu memegangi tali kuda yang Rumi tunggangi kemudian 

bertanya kepada Rumi, “wahai pemimpin Muslim manakah yang lebig 

Agung, Bayazid atau Nabi Muhammad S.A.W?” Rumi menjawab, 

“sungguh sebuah pertanyaan yang sulit, bagaikan tujuh surge yang 

hancur terkoyak-koyak dan jatuh berantakan ke bumi. Kebakaran besar 

muncul dalam diriku dan menimbulkan api ke otakku. Dari sana aku 

melihat gumpalan asap mencapai tiang-tiang singgasana Tuhan. Nabi 

adala sosok paling agung dari seluruh manusia, mengapa mesti 

membicarakan Bayazid?” 

Lalu Syam bertanya kembali, “bagaimana mungkin Nabi menjadi  

manusia paling Agung, sedangkan Nabi pernah bersabda, “Kami belum 

mengetahui Engkau dengan cara yang sebagaimana mestinya Engkau 

diketahui”. Sedangkan Bayazid berani berkata, “Mulialah aku! Betapa 

agungnya aku! Dan aku adalah kuasa segala kuasa”. 

Rumi pun menjawab, “kehausan Bayazid telah terpuaskan hanya 

dengan satu tegukan. Dia akan mengatakan telah cukup dengan satu 

tegukan itu, kendi pemahamannya telah terisi. Pencahayaannya telah 

hanya sebanyak yang muncul melalui cahaya langit dari rumahnya. 
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Sedangkan nabi dari sisi lain meminta agar diberi lebih untuk minum dan 

selalu merasa kehausan. Dan dia berbicara tentang kehausan dan 

bahkan terus memohon agar ditarik lebih mendekat”.66
 

Seketika tu Syam menangis dan jatuh pingsan tidak sadarkan diri, dan 

Rumi bergegas menolong dan memerintahkan murid-muridnya untuk 

membawa Syam ke Madrasah tempat Rumi mengajar murid-muridnya. 

2. Sang Kekasih 

Sampai kira-kira tahun 1240 M, al-Rumi menjalankan kehidupannya 

sebagai seorang sarjana religius yang mengajar dan bermeditasi. 

Kemudian di akhir Oktober 1244 M, di tengah perjalanan pulang dari 

madrasahnya, dia bertemu dengan orang asing yang cukup misterius 

baginya. Orang itu bernama Syamsuddin dari Tabriz. Bagi al-Rumi, 

Syamsuddin adalah mentari yang nyata yang menyalakan hidupnya, yang 

membakarnya dan memangsanya ke dalam cinta yang penuh.
67

 

Diriwayatkan oleh seorang sufi yang bernama Muhyidin Abdul Qadir, 

seorang yang hidup sezaman dengan putra kekasih Rumi, Sultan Walad 

mengisahkan bahwa dua orang itu berjumpa pada saat Rumi sedang 

memberi kuliah. Syam masuk ke ruangan dan dengan mendadak, sembari 

menunjuk tetumpuk buku yang digunakan Rumi, ia bertanya seperti 

berteriak: Apa in!.rumi pun menjawab dengan jengkel “Kau tidak akan 

mengerti”. Kemudian dengan cepat Syam mengambil tumpukan buku 

Rumi dan di bawa keluar untuk dibakar. Rumi pun bertanya seperti yang 

dikatakan Syam sebelumnya, “Apa ini!”. Dan Syam pun menjawab 

dengan jawaban yang sama seperti jawaaban Rumi sebelumnya, “Kamu 

tidak akan mengerti”. 
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Sejak saat itu, Rumi dikisahkan jatuh dalam keterpakuan, leleh dalam 

cahaya yang terpancar dari sosok Syam. Sehingga dengan kejadian 

tersebut membuat Rumi mengoyak bangunan intelektualnya dan rela 

meninggalkan buku-buku dan kajian-kajian ilmiah tentang hukum Islam 

yang selama ini ia tekuni.
68

 

D. Simbolisme Atribut dan Gerakan dalam Tari Sema 

1. Ajaran Sufi Jalaluddin Rumi 

a. Syariat 

Syariat yang dimaksud Rumi disini, diartikan kepada 

penegrtian bahwa Tuhan adalah sumber ilmu yang diejawentahkan 

melalui wahyuyang berbentuk al-Qur‟an.Selain itu adanya 

penguatan (ta‟kid) dari Nabi Muhammad yang merupakan utusan 

Allah.Ilmu-ilmu tersebut meliputi semua ilmu yang bisa diketahui 

oleh manuia dimulai dengan ilmu kealaman, ilmu tentang manusia 

bahkan ilmu tentang Tuhan itu sendiri.Tuhan juga melimpahkan 

ilmu-Nya melalui ilham yaitu dengan penyingkapan 

(mukasyafah). Rumi memandang dan meyakini bahwa ilmu ini 

hanya dialami oleh para sufi, yang dengannya mereka dapat 

melihat hakikat dari segala sesuatu.
69

 

Jadi dapat dipahami bahwa syariat yang dimaksud Rumi 

merupakan salah satu ajaran yang berdimensi teoritis agama yang 

dapat dikaitkan dengan hukum Tuhan. Maksudnya, di dalmnya 

terdapat aturan atau pedoman bagaimana cara seorang Muslim 

menjalankan kehidupannya dengan berorientasi pada sumber 

pokok syariat tadi. Sehingga secara batiniyah seorang Muslim 
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dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan 

menjauhi apa saja yang dilarang-Nya. 

 

b. Thariqat 

Rumi berpendapat bahwa manusia biasa tidak akan mampu 

mengejawentahkan semua ilmu (syariat) yang dimilikinya tersebut 

tanpa berkaca kepada orang-orang suci sebagaimana keberagaman 

Nabi atau orang-orang yang dikasihi Allah secara khusuh (wali), 

para Syeikh, atau guru-guru ruhani dan lain sebagainya. Disinilah 

thariqat yang dimaksud Rumi, yaitu bagaimana ilmu dan teori 

yang merupakan dua dimensi yang saling melengkapi tersebut 

dapat diejawentahkan dalam bentuk amal yang mengacu pada 

amalan-amalan dengan batasan-batasan melalui pelaksanaan 

sunnah nabi yang merupakan norma petunjuk dari Tuhan bagi 

segenap manusia.
70

 

Seorang sufi menurut Rumi harus mentaati semua perintah dan 

larangan-Nya sesuai denga apa yang disunnahkan (dilakukan) oleh 

para Nabi. Rumi mengacu pada firman Allah SWT: 
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Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. Q.S. al-Ahzab (33): 21 

Rumi mengutip ayat yang lain, yang berbunyi” 

    

  

  

  

   

    

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-

dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S. al- 

Imran (3): 31 

Orang yang telah memasuki dunia thariqat akan mengalami 

perpindahan secara batin yang akan membawanya pada 

penyempurnaan ruhani melalui pendakian yang di dalam dunia 

sufi dikenal dengan istilah taraqqi. Maksudnya, manusia ketika 

dalam lingkup thariqat ini, posisinya sedang beranjak naik hingga 

menemukan mutiara-mutiara kearifan dan kebijaksanaan 

mengenai ma‟rifah ketuhanan. Yang paling urgen dalam thariqat 

menurut Rumi yaitu kemurahan Tuhan dan bimbingan melalui 

sebuah proses penyucian diri. Dalam keadaan yang demikian 

seorang manusia yang sedang menempuh jalan sufi akan 

mengalami pengalaman-pengalaman ruhani sampai berujung pada 
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sikap-sikap serta kondisi mental tertentu yang merupakan bentuk 

pengalaman spiritual yang khas. 

c. Hakikat 

Rumi mengajarkan tentang hakikat, yang didalamnya terdapat 

oengertian bahwa seorang sufi mampu mengupayakan 

menyatukan tiga ajaran pokok ini yaitu Syariat, Ma‟rifat, dan 

hakikat ke dalam satu kesatuan yang utuh. Kebaikan berupa 

akhlak yang dimiliki oleh seorang sufi haruslah terlepas dari 

dirinya dan bisa mengerti makna yang sebenarnya yaitu pada 

hakikatnya segala kebaikan merupakan milik Tuhan dan Rumi 

mengistilahkan ini dengan istilah “Pencapaian Tuhan”. Mengenai 

hal ini, Rumi bersandar pada Hadits Rasulullah, yang berbunyi:  

Segala kebaikan hanya milik Tuhan. 

2. Makna Atribut dan Gerakan dalam Tari Sema 

Dikisahkan pada suatu pagi, seorang pande besi yang juga seorang 

darwisy bernama Shalahuddin Faridun Zarkub ketika itu dsedang 

menema besinya,.Pukulan itu kontan membuat Rumi menari hingga 

mencapai keadaan ekstase.Lalu secara spontan keluarkah kalimat-kalimat 

mistis dari mlut Rumi. Kemudian dengan adanya peristiwa iru, 

Shalahuddin pun dijadikan Rumi sebagai khalifah (wakil) untuk 

menggantikan posisi Syam, tempat yang dulu ia mencurahkan segala isi 

hatinya berupa gagasan dan perasaannya. Setelah tarian ini banyak 

dikenal orang banyak orang dan melembaga, tarian ini sering dilakukan 

Rumi selepas shalat Isyak di jalanan kota Konya yang diikuti oleh para 

darwisy lainnya. Acara terakhir ditutup dengan pembacaan beberapa ayat-

ayat suci al-Qur‟an. 

Kehilangan sosok Syam membuat Rumi menciptakan tarian mistis 

penuh simbolisme ini.Syam yang begitu mampu membuat Rumi menjadi 
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penyair yang sebelumnya adala seorang teolog.
71

 Hal-hal yang harus 

diketahui mengenai makna dari atribut dan gerakan tari sema yang 

diajarkan Rumi akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Atribut dalam Tari Sema 

Segala macam seni memiliki keunikan tersendiri mengenai 

makna dari gerakan tubuh, pakaian, warna-warna dan lain-lain. 

Setiap gerakan memiliki makna tertentu yang dapat mewakili 

lisan. Di bawah ini penulis akan memaparkan macam atribut 

dalam tari Sema. 

Atribut yang digunakan oleh para darwis yaitu topi yang 

memanjang ke atas (sikke), jubah hitam besar, baju putih yang 

melebar bawahnya seperti sebuah rok (tenur), sabuk berwarna 

hitam, dan sepatu kulit (kuff).
72

 Semua yang dikenakan oleh para 

darwis memiliki makna yang sangat indah dan penuh dengan 

pesan-pesan yang dapat membawa manusia menjadi sadar tentang 

arti kehidupan di dunia ini dan dapat memahami akan ada 

kehidupan akhirat, yaitu kehidupan setelah meninggalkan dunia 

ini (wafat). Segala yang ada di bumi tidak ada yang abadi, semua 

akan hancur pada waktu yang sudah ditentukan dan menuju ke 

kehidupan yang kekal abadi. 

Atribut dalam tarian sema membuat seseorang mengingat 

tentang kematian. Kematian menurut Islam bukan akhir dari 

segala kehidupan, namun akan ada alam baru yang kekal abadi 

dengan keadaan alam itu sesuai dengan perbuatan manusia pada 

saat di dunia. Jika amal di dunia baik maka setelah kematian, 

manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, jika amal di 
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dunia buruk maka akan mendapatkan kesengsaraan. Dalam hal ini 

Rumi menciptakan sebuah puisi yang berjudul “Pesona 

Kematian” sebagai berikut: 

“Siapa yang menganggap kematian sangat mempesona 

adalah laksana Yusuf memberikan nyawanya demi tebusan; siapa 

yang menganggapnya bagai serigala akan berpaling dari 

penyelamatan.” 

“Setiap kematian seorang itu sesuai dengan sifat dirinya, 

anakku: bagi musuh, Tuhan itu adalah musuh, bagi sahabat 

Tuhan, ia adalah sahabat ” 

“Dimata orang Turkoman cermin itu terang; di mata orang 

Ethopia ia gelap bagai orang Ethiopia. Ketakutanmu terhadap 

dirimu sendiri: lihatlah apa yang sedang kaularikan dari dirimu” 

“Itu adalah keburukan wajahmu sendiri,bukan wajah maut, 

ruhmu bagai pohon, dan maut laksana dedaunan.” 

“itu tumbuh darimu, apakah ia menjadi baik atau buruk; 

semua pikiranmu yang tersembunyi, curang atau wajar, lahir dari 

dirimu sendiri” 

“jika engkau dilukai duri-duri, engkaulah penanamnya; jika 

engkau berpakaian satin dan sutera, engkau sendirilah 

pemintanya” 

“Gaji pekerja tidak sama kerjanya: yang terakhir adalah 

aksiden, sedang yang pertama adalah substansi”73
 

Kematian dalam puisi diatas menerangkan baik kematian fisik 

maupun kematian mistik adalah seperti sebuah cermin, setiap 

orang akan melihat bayangannya sendiri, apabila sifat dasarnya 
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baik, maka ia akan mencintai kematian. Sebaliknya, jika sifatnya 

buruk, maka is akan membenci dan melarikan diri dalam 

ketakutan dari bayangan kejahatan dirinya sendiri. Apa yang 

ditakutkan itu sebenarnya dibayangkan dan dilakukan oleh dirinya 

sendiri. 

Perbuatan manusia merupakan peristiwa sebab dan akibat. 

Manusia berbuat sesuatu dengan bebas, maka di alam akhirat akan 

mendapatkan balasannya. Hal ini akan mendatangkan akibat yang 

sesuai dengan kualitas perbuatannya. Disisi lain dipandang 

sebagai tujuan akhir atau bentuk abadi dari perbuatan di dalam 

pengetahuan Tuhan. Dapat dilihat ide sebuah rumah di dalam 

pikiran arsitek. Dipandang dari sudut ini, balasan  merupakan 

manifestasi ide Illahi yang imanent di dalam semua yang nampak 

di bawah bentuk perbuatan manusia atau dengan kata lain sebuah 

transformasi dari penampakan dengan relitas yang 

mendasarinya.
74

 

Tarian sema atau tarian cinta ini terdiri dari beberapa atribut 

sebagai berikut: 

1) Sikke (topi memanjang) 

Topi dalam tarian sema ini umumnya berwarna abu-abu, 

namun masa demi masa mengalami perubahan. Dapat dilihat 

dalam berbagai penampilan, para darwis memakai berbagai 

macam warna topi seperti, warna coklat, hitam, merah dan 

lain-lain. 

Topi ini melambangkan sebuah batu nisan atau ego. 

Mengingatkan akan kematian yang pasti dialami oleh setiap 

manusia. Kematian merupakan tahapan menuju alam 
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selanjutnya yang kekal abadi, kematian menurut para sufi 

adalah proses yang indah untuk bertemu dengan Tuhan. Sudah 

sejak lama seorang sufi merindukan pertemuannya dengan 

Tuhan saat di dunia. Para sufi menganggap dunia ini fana, 

dunia ini hanya mimpi dan hanya sekat untuk bertemu dengan 

Tuhannya. 

 

2) Jubah Hitam 

Jubah besar berwarna hitam yang dipakai seorang darwis 

pada saat memasuki majlis tempat ia menari melambangkan 

alam kubur.
75

 Alam kubur atau alam Barzah merupakan alam 

penantian setiap manusia setelah kematian secara lahiriyah. 

3) Tenur (Baju kurung) 

Merupakan lambang dari kelahiran kembali setelah 

kematian, semula terbungkus oleh jubah hitam yang 

melambangkan alam kubur, setelah jubah dibuka lahirlah 

kembali seorang dengan perasaan suka cita. 

4) Sabuk Hitam 

Sabuk yang dipasang pada atas pinggang atau perut 

melambangkan jarak pemisah antara atas yang berarti spiritual 

dan bawah berarti alam dunia ini. Seorang sufi hendaknya 

menempatkan dunia di bawah spiritualnya. Karena jika dunia 

dapat dikendalikan dengan spiritual maka akan berjalan 

seimbang.  

5) Kuff (Sepatu Kulit) 
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Sepatu yang terbuat dari kulit, melambangkan 

perlindungan diri dari nafsu dunia yang terkadang 

menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan.  

6) Ney (Seruling Buluh) 

Merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu 

dan memiliki suara yang dapat menggetarkan jiwa seseorang 

yang mendengarkannya. Kedudukan ney yang selain menonjol 

karena digunakan oleh para pengiring tari sema, namun fakta 

dari ney adalah instrumen arketip (berpola dasar) dan pada 

kenyataannya, ney merupakan instrumen kuno dan paling 

tradisional sehingga lebih dimuliakan. Ney dengan 

kemerduannya yang khas dan lingkungan dimana ia sering 

dimainkan dengan tujuan membangkitkan dimensi transenden. 

Suara ney sering dilengkapi dengan pantulan (echo) alami atau 

buatan yang membawa pikiran ke alam yang luas, kemudian 

memberikan instrumen yang mudah pecah di dimensi kosmik, 

dan selanjutnya melambangkan kondisi manusia yang 

terombang-ambing diantara martabat rendah dan tinggi.
76

 

b. Gerakan dalam Tari Sema 

Tari sema merupakan tarian cinta, tarian yang dapat membawa 

seorang darwis menuju puncak (ekstase) kecintaannya terhadap 

Tuhan. Rumi mengajak manusia ke kehidupan cinta, himbauan 

yang terbuka. Secara luas dan terinci Rumi melukiskan sebuah 

keindahan cinta sebagai berikut: 

“Sungguh, cinta dapat mengubah yang pahit menjadi manis, 

debu beralih emas, keruh menjadi  bening, sakit menjadi sembuh, 
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penjara menjadi telaga, derita beralih nikmat, dan kemarahan 

menjadi rahmat.” 

“Cintalah yang mampu melunakkan besi, 

menghancurleburkan batu karang, membangkitkan yang ,mati dan 

meniupkan kehidupan kepadanya, serta membuat budak menjadi 

pemimpin.” 

“cinta adalah sayap yang sanggup menerbangkan manusia 

yang membawa beban berat ke angkasa raya, an dari kedalaman 

mengangkatnya ke ketinggian, dari bumi ke bintang Thuraiiya.” 

“bila cinta ini berjalan di atas gununng yang tegar, maka 

gunungpun bergoyang-goyang dan berlenggang dengan riang.” 

Puisi diatas sama maksudnya dengan ayat Allah dalam surat 

al-A‟raf ayat 143 sebagai berikut: 
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Artinya: “dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) 

pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman 

(langsung) kepadanya, berkatalah Musa: "Ya Tuhanku, 

nampakkanlah (Diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat 

kepada Engkau". Tuhan berfirman: "Kamu sekali-kali tidak 

sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap 

di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-

Ku". tatkala Tuhannya Menampakkan Diri kepada gunung itu, 

dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh 

pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: "Maha 

suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang 

pertama-tama beriman."
77

 

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa yang nampak oleh 

gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ada pula 

yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. 

Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu bukanlah nampak 

makhluk, hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan yang 

tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. 

Rumi benyak membuat puisi-puisi tentang cinta atau disebut 

dengan Ghazal pada saat melakukan tarian sema ini. Kata-kata 

yang terucap secara spontan karena kerinduan terhadap Tuhannya 

dan terhadap sahabat yang telah menjadi separuh nafasnya dalam 

mendalami ilmu. Syamsuddin tabriz merupakan guru spiritual 

Rumi yang sangat ia kagumi. 

Gerakan awal dalam tari sema menurut Iqbal, yaitu dimulai 

dengan posisi badan tegak lurus dengan kedua tangan menyilang 
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dan ditempelkan ke dada dengan posisi tangan mencengkeram 

bahu. Kaki berjajar dengan jempol kaki kanan diatas jempol kaki 

kiri. Mulailah darwis membungkukkan badan tanda pasrah, 

bangkit dari sikap ruku‟ melambangkan rasa suka cita darwis 

karena penyatuan dirinya dengan Tuhan. Seperti tiada rasa sakit 

dan penderitaan yang sebanding dengan perpisahan terhadap 

Tuhannya, tidak ada kesenangan dan ekstase yang setara dengan 

persatuan terhadap Tuhan. 

 Kemudian kaki kanan ditarik ke belakang lalu berputar 

melawan arah jarum jam, dengan tumit kaki kiri dijadikan 

tumpuan dan kaki kanan sebagai pemutarnya.
78

 Posisi jempol kaki 

kanan menginjak jempol kaki kiri diibaratkan bahwa jempol kaki 

kiri adalah nafsu, nafsu keduniawian yang terkadang menyesatkan 

manusia, maka diinjak oleh jempol kaki kanan yang 

melambangkan sifat spiritual. Kemudian kaki kanan ditarik 

kebelakang dan mulai berputar perlahan, Setelah itu para darwis 

berputar secara perlahan, posisi tangan yang mencengkeram bahu 

diturunkan sampai ke bawah pusar dan perlahan diangkat ke atas 

dan merentang berbentuk horizontal.
79

 Proses awal tangan 

mencengkeram bahu kemudian diturunkan sampai ke bawah pusar 

dengan simbol love, melambangkan sifat keduniawian, kemudian 

diangkat sampai ke dada melambangkan pengangkatan sifat 

keduniawian kepada sifat spiritual. Perlahan kedua tangan mulai 

naik ke atas berbentuk horizontal laksana mawar merekah tanda 

suka cita seorang darwis yang mulai mencercap kenikmatan 

Tuhan melalui tangan kanan yang menengadah ke atas, 
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melambangkan rahmat yang diperolehnya kemudian ditebarkan 

keseluruh alam dengan tangan kiri yang menghadap ke bawah. 

Kebahagiaan tersebut semakin tinggi hingga seorang darwis  

mengalami ekstase atau puncak kecintaan terhadap Tuhannya, 

sehingga tanpa ada persiapan sebelumnya, seseorang dapat 

menciptakan puisi-puisi indah tentang cinta, tentang keindahan 

dari segala keindahan. 

Semakin lama gerakan memutar semakin cepat, selaras dengan 

ketukan irama yang mengiringinya. Mata-mata mereka nampak 

sayu, sebagian terpejam. Kepala semakin condong ke pundak 

kanan dengan melihat tangan kiri. Rok-rok putih yang mereka 

kenakan semakin mengembang sempurna layaknya payung yang 

terbuka. Para darwis semakin larut dalam putarannya, sehingga 

suasana menjadi sakral dan magis.
80

 

Dalam tari sema, putaran tubuh mengibaratkan elektron yang 

berthawaf mengelilingi intinya yang menuju Maha Kuasa. 

Harmonisasi perputaran di alam raya mulai dari sel terkecil hingga 

sistem solar, dimaknai dengan keberadaan sang pencipta. Karena 

itulah Rumi menyebut tari sema sebagai simbolisme kosmos, 

sebuah misteri yang sedang menari dengan menciptakan puisi 

sebagai berikut: 

Setiap atom menari di darat dan udara 

Sadarilah baik-baik, seperti kita 

Ia berputar tanpa henti disana 

Setiap atom, entah sedih atau bahagia 

Putaran matahari adalah ekstase 

                                                           
80

 Iqbal M. Ambara, Rumi Sang Sufi Humanis, (Yogyakarta: Lukita, 2010),  87. 



48 

 

 

Yang tak terperikan darinya
81

 

Putaran tubuh ibarat alam raya, seperti planet-planet yang 

berputar. Posisi tangan yang membentang secara simbolik 

menunjukkan bahwa hidayah Allah diterima oleh telapak tangan 

kanan yang terbuka keatas, lalu ditebarkan keseluruh makhluk 

yang ada di bumi melalui tangan kiri. Ini menggambarkan cara 

penyatuan dan penyerahan kepada Tuhan.
82

 

Gerakan tari sema dalam konteks psikologi spiritual Rumi 

memiliki makna yang amat dalam. Topi seperti batu nisan yang 

berarti ego yang identik dengan kematian ruhani, persatuan 

dengan dunia rendah berarti keterpisahan dengan Tuhan. Kedua 

tangan mencengkeram bahu tanda derita dan kepedihan hati 

berasal dari ilusi kedirian dan jarak yang memisahkan diri dari diri 

yang sejati. Ketakutan yang menghantui membuat darwis merasa 

kecil dan pasrah kepada Tuhan. Badan membungkuk berarti 

mengingat kemurkaan-Nya menuju rahmat-Nya yang merupakan 

sumber dari segala sesuatu. Darwis harus melepaskan diri dari ego 

dan berlutut dihadapan hati, karena derita dan kepedihan hati 

hanyalah pengiring dari hidupnya ego. Kemudian yang akan 

tampak dalam hati para darwis adalah suka cita yang tersebunyi 

dihati mereka yang digambarkan dengan berdiri tegak kembali 

setelah membungkuk pasrah.83 

3. Konsep Pengajaran Sufi Jalaluddin Rumi 
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Metode pengajaran yang digunakan Rumi antara lain mempergunakan 

meditasi, proses berfikir (tafakkur), kerja dan bermain, tindakan dan 

diam. Gerakan-gerakan tubuh dan pikiran dari darwisy berputar diiringi 

musik tiup (ney) pada saat gerakan-gerakan tersebut dilaksanakan. Hasil 

dari metode tersebut dirancang untuk membawa seorang salik kea lam 

batin dan bisa ditransformasikan melalui cara ini. 

a. Penyadaran Diri 

Dalam metode ini Rumi mengajarkan bagaimana cara 

mendekati jalan sufi. Menurut Rumi, sang sufi harus menyadari 

akan dirinya sendiri. Yaitu pengkondisian diri seperti gagasan 

kaku atau prasangka, respon otomatis yang telah terjadi melalui 

pelatihan orang lain. Manusia tidaklah sebebas yang 

diduga.Tahapan awal bagi seseorang adalah untuk melepaskan diri 

dari pemikiran bahwa dirinya benar-benar mengerti.
84

 

Pengajaran Rumi kepada murid-miridnya semata-mata bukan 

untuk membuang pelatihan fakultas penalaran secara ilmiah. 

Namun dalam pengajaran ini Rumi menjelaskan bahwa akal 

adalah esensial, tetapi ia memiliki tempat tersendiri. “jika engkau 

ingin membuat baju, kunjungilah penjahit, maka akal akan 

mengatakan padamu penjahit mana yang dipilih. Akan tetapi 

setelah itu akal harus menahan diriengkau harus memberikan 

kepercayaan penuh kepada penjahit bahwa akan menyelesaikan 

pekerjaan tersebut dengan benar.” Selanjutnya, Logika, Kata 

Rumi, “membawa seorang pasien ke dokter. Secara utuh ia 

berada di tangan sang dokter”. 

b. Tidak Lupa Bekerja 
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Seorang sufi yang memahami akan hakikat kehidupan, tidak 

akan melupakan kiat-kiatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. 

Tidak hanya mementingkan kepentingan akhirat namun 

kepentingan duniapun juga sangat penting untuk lantaran kelak di 

akhirat.
85

 

Seperti yang diajarkan Rumi, bagaimana cara seorang sufi 

menemukan tugasnya dalam mencari jalan yang benar?. Hal yang 

harus diperhatikan yaitu, tidak boleh mengabaikan kerja dan harus 

tetap hidup di dunia, jangan menyerah dan berhenti bekerja!. 

Perintah Rumi. Ini merupakan satu alasan mengapa semua sufi 

harus memiliki sebuah kegiatan konstruktif. Meskipun demikian, 

kerja bukan saja kerja biasa atau bahkan kreatifitas yang bisa 

diterima secara sosial. 

c. Meditasi Perenungan 

Pengajaran yang dilakukan Rumi terhadap para muridnya 

berupa meditasi-meditasi berupa gagasan yang mencolok, yang 

dirancang untuk membawa sufike dalam suatu pemahaman 

tentang kenyataan bahwa secara temporer berada di luar hubungan 

dengan realitas utuh. Meskipun pada kehidupan biasa tampak 

sebagai totalitas dari kenyataan itu sendiri, namun apa yang  

dilihat, apa yang dirasakan dan apa yang dialami dalam kehidupan 

wajar belum tercerahkan menurut seorang sufi hanya sebagian 

dari keseluruhan yang besar dan luas. 

Terdapat dimensi-dimensi yang lain yang hanya dapat dicapai 

melalui upaya keras dengan berbagai tahapan. Seperti bagian 

gunung es yang tampak di permukaan, keseluruhan badan gunung 

terdapat disana, meskipun tidak terlihat dibawah kondisi 
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wajar.Jika seperti gunung es, maka realitas tersebut jauh lebih 

besar dari yang diduga oleh pengamat superfisial, di bawah 

permukaan gunung es terdapat es yang melebihi besar dan luasnya 

gunung es yang berada di permukaan.Yang dibawah permukaan 

inilah yang diartikan sebagai dimensi-dimensi lain yang lebih 

luas.
86

 

d. Pelepasan Diri 

Seorang sufi mempelajari kekuatan pelepasan diri, kemudian 

diikuti kekuatan mengalami apa yang ia pertimbangkan, tidak 

sekedar melihatnya. Untuk melakukan hai ini, Rumi berkata, 

“orang yang kenyang dan kelaparan, tidak melihat sepotong roti”. 

Jika seseorang sangat tidak terlatih sehingga ia dipengaruhi oleh 

kebiasaannya sendiri, ia tidak bisa berharap mempunyai banyak 

kemampuan.
87

 

Seorang sufi akan berkembang melalui berbagai latihan dalam 

melihat segala dengan cara pandang baru. Ia juga berbuat, 

bertindak dengan cara berbeda dalam suatu situasi tertentu 

daripada yang seharusnya ia lakukan. Ia memahami makna yang 

lebih dalam karena anjuran-anjuran sebagai berikut, “ambillah 

mutiaranya, bukan kulitnya! Engkau tidak akan menemukan 

sebuah mutiara disetiap kulit. Sesosok gunung jauh lebih besar 

dari sesosok batu mirah”. Maksud dari kalimat tersebut adalah 

apa yang tampak lazim di mata orang pada umumnya, mungkin 

hanya berlalu di atas sebuah kebijakan dan di pandang suatu hal 

yang biasa. Jika dilihat secara mendalam. Akan menjadi penuh 

mankna bagi seorang sufi yang dalam intensitasnya menemukan 
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hubungan yang disebut sebagai “yang lain”. Factor dasar yang 

sedang ia cari. “apa yang tampak sebuah batu bagi orang biasa, 

adalah mutiara bagi sang Alim”. Kata Rumi. 

e. Pengungkapan Makna 

Yang terakhir, sekarang seorang sufi akan mempunyai 

pandangan batin tertentu yang ada keterkaitannya dengan 

perkembangan situasi intuisi yang selalu benar. Seperti dapat 

membaca dan memahami sebuah kitab yang didalamnya dapat 

berupa fakta atau fiksi dan tujuan penulisnya dari unsur-unsur 

lainnya. Kalangan yang secara khusus terancap oleh kemampuan 

ini adalah mereka para peniru yang mengaku sebagai sufi. 

Sementara oran g yang memiliki intuisi dapat memiliki 

kemampuan tembus pandang, bahkan pengertiannya tentang 

keseimbangan memperlihatkan kepadanya betapa jauh si peniru 

itu dari tujuan sufisme.
88

 

Dapat dipahami bahwasannya konsep-konsep yang diajarkan 

Rumi pada akhirnya akan menghasilnya sufi-sufi yang begitu peka 

dengan keadaan, dapat memahami kebenaran dan keburukan. 

Semakin seseorang menjalankan tahapan-tahapan metode tersebut 

maka hati seseorang akan semakin jernih dan semakin sensitive, 

sehingga yang mereka lihat tidak hanya bagian luar atau 

dhahirnya saja namun dapat melihat lebih dalam, yaitu ke dalam 

hatinya. Aktifitas seorang sufi seperti ini tidak dapat dijelaskan 

secara  nalar karena muncul begitu saja dari dalam jiwa dan dapat 

melihat semuanya secara jelas tanpa ada sekat yang menghalangi. 

4. Penggalan Syair-syair Jalaluddin Rumi 

a. Hikmah Penciptaan 
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Hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang 

ada dalam pengetahuan-Nya menjadi tersingkap 

Tuhan menimbulkan diatas dunia rasa sakit ketika melahirkan 

agar apa yang Dia ketahui menjadi terungkap 

Engkau tak dapat sejenakpun berdiam diri, Engkau tak dapat 

istirahat sampai berbagai hal yangbaik atau buruk keluar dari 

dirimu 

Semua hasrat untuk berbuat ini ditakdirkan agar akhirnya 

kesadaran batinmu jelas tampak 

Bagaimana yang nyata?, yaitu tubuh, dapat diam jika benang, 

yakni pikiran, menariknya? 

Dunia ini dan dunia sana tak henti-hentinya melahirkan: setiap 

sebab adalah ibu, akibatnya adalah anak 

Jika akibat lahir, ia pun menjadi sebab dan melahirkan berbagai 

akibat yang menakjubkan 

Sebab-sebab itu adalah generasi-generasi, namun ia 

membutuhkan uatu penglihatan yang sangat tajam untuk melihat 

mata rantainya. 
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BAB III 

TINJAUAN TENTANG NILAI-NILAI SPIRITUAL 

A. Pengertian Nilai-nilai Spiritual 

1. Pengertian Nilai 

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna  bagi 

kemanusiaan.
89

 Maksudnya kualitas yang memang membangkitkan respon 

penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif  dalam jiwa dan tindakan manusia 

dan melembaga secara obyektif  di dalam masyarakat. 

Kata value yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi nilai, berasal dari bahasa Latin valere atau bahasa Prancis Kuno 

valoir. Nilai dapat dimaknai sebagai harga, namun ketika kata tersebut 

digabungkan dengan suatu objek atau persepsi sudut pandang tertentu, harga 

didalam memiliki tafsiran yang beranekaragam.
90

 Nilai adalah kemampuan 
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yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai 

adalah sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau kelompok.
91

 

Secara garis besar nilai dibagi menjadi dua kelompok yaitu nilai nurani 

dan nilai-nilai memberi. Nilai nurani adalah nilai yang terdapat dalam diri 

manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta bagaimana cara 

memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai nurani adalah 

kejujuran, keberanian, cinta damai, keadilan diri, potensi, disiplin, tahu batas, 

kemurnian dan kesesuaian. Sedangkan nilai memberi adalah nilai yang perlu 

dipraktikkan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang 

termasuk dalam nilai memberi adalah setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, 

kasih sayang, peka, baik hati, adil,dan murah hati.
92

 

Definisi nilai menurut para tokoh dirumuskan dalam konsep yang 

berbeda. Seperti pernyataan Kurt Baier, seorang sosiolog menafsirkan nilai 

adalah suatu keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang sampai pada sanksi 

dan tekanan dari masyarakat.
93

 

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Drs. Noor Islami ialah suatu 

seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas 

yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, 

keterikatan maupun perilaku.
94

  

Menurut Sidi Gazalda yang dikutib Chabib Thaha mengartikan nilai 

sebagai suatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan 
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fakta, tidak hanya persoalan benar salah yang menuntut pembuktian empirik, 

melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
95

 

Dari beberapa pendapat para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa 

nilai merupakan suatu kebutuhan, keinginan seseorang yang diyakini akan 

memberikan corak khusus terhadap pola pemikiran, sehingga nilai tidak 

hanya yang terlihat konkrit, namun perlu penghayatan untuk dapat 

memahami arti dari nilai tersebut. 

2. Pengertian Spiritual 

Spiritual menurut bahasa berasal dari kata spirit yang berarti jiwa. Dan 

dalam istilah dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia secara umum 

dari suatu pengertian akan makna, tujuan dan moralitas.
96

 

Menurut sebagian ahli tasawuf, jiwa adalah ruh. Setelah ruh bersatu 

dengan jasad, maka akan melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad 

terhadap ruh. Dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut akan muncul 

kebutuhan-kebutuhan jasad yang dibangun oleh ruh.
97

  

Ruh merupakan jagad dari spiritualitas yang memiliki dimensi terkesan 

Maha Luas, tak tersentuh, jauh di luar sana, disanalah ia menjadi wadah atau 

bungkus bagi sesuatu yang bersifat rahasia. Dalam bahasa sufisme ia adalah 

sesuatu yang bersifat esoterisme (batiniah) atau spiritual. Dalam batiniah 

mengalir spiritualitas agama-agama. Dengan melihat sisi batiniah ajaran 

agama atau ajaran agama kerohanian, maka manusia akan dibawa kepada apa 

yang merupakan hakikat dari panggilan manusia.
98
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Dari sinilah jalan hidup orang-orang beriman pada umumnya ditujukan 

untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kematian, suatu keadaan yang dapat 

dicapai melalui cara tidak langsung dan keikutsertaan simbolis dalam 

kebenaran Tuhan dengan melaksanakan perbuatan yang telah ditentukan. 

Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha 

Kuasa dan Maha Pencipta, sebagai contoh seseorang yang percaya kepada 

Allah sebagai Pencipta atau sebagai Maha Kuasa. Spiritualitas mengandung 

pengertian hubungan manusia dengan Tuhannya dengan menggunakan 

instrumen (medium) sholat, puasa, zakat, haji, doa dan sebagainya. 

Agama merupakan suatu keyakinan akan adanya Tuhan yang 

menciptakan alam raya beserta isinya. Dalam Islam, manusia diciptakan 

sebagai khalifah dibumi, sebagai pemelihara ciptaan Tuhan dan beribadah 

kepada-Nya. Keyakinan akan adanya Tuhan dapat dipahami sebagai keadaan 

spiritual. Keadaan jiwa yang merindukan cahaya Illahi guna mencerahkan 

hati manusia dari godaan syaitan yang selalu mengganggu setiap waktu. 

Menurut Allama Mirsa Ali al-Qadhi yang dikutip oleh M. Ruslan. 

Mengatakan bahwa spiritualitas adalah tahapan perjalanan batin seseorang 

untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan berbagai amalan yang 

dilakukan sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah, karena semata-

mata untuk mencapai puncak (ekstase) kebahagiaan abadi. Kemudian masih 

kutipan dari bukunya, menurut Sayyed Hussein Nasr, yaitu salah satu tokoh 

spiritual Islam mendefinisikan spiritual sebagai sesuatu yang mengacu pada 

apa yang terkait pada dunia ruh, dekat dengan Tuhan, mengandung kebatinan 

dan interioritas yang disamakan dengan yang hakiki.
99

 

Dalam kamus bahasa Inggris yang dikutib oleh Samsul Hadi dalam 

bukunya yang berjudul Islam spiritualitas mengemukakan makna spiritual 

antara lain: of the spirit or the soul, often in the religious or moral aspect, as 
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distinguished from the body, of, higherpart of the mind, of or consisting of 

spirit; not corporeal, characterized by the ascendancy of the spirit;showing 

much refinement of though and feeling, of religion or the chruch;sacred, 

devotional, or ecclesiatical; not lay or temporal, dan spiritualistic or 

supernatural. Spiritual man the spiritual nature; distinguished from physical 

man.
100

 

Dari penjelasan diatas maka makna dari spiritual adalah sesuatu yang 

tidak bersifat material, seperti sesuatu yang tidak bersifat material dari 

manusia, seperti akal (intelegensi), jiwa (emosional), wujud rasional 

(jasmani). Spiritual juga berarti berkenaan dengan sifat atau kualitas atau 

kondisi atau kecenderungan mental dan moral manusia, serta makna 

sebenarnya sebagai lawan dari makna lahiriyah atau literal. 

Dengan demikian menurut pengertian leksitas, spiritual berarti 

berkenaan dengan kualitas atau makna diluar kualitas atau makna fisik., 

material, dan temporal, seperti keadaan akal atau jiwa manusia, tentang 

makhluk supranatural, dan tentang sesuatu yang bersifat ukhrawi dan 

hakiki.
101

 

Nilai spiritual berhubungan dengan sesuatu yang sakral, suci dan 

agung. Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak karena 

bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini dianggap sebagai kendali 

dalam memilih kehidupan yang baik dan buruk. 

Dalam kaitannya dengan manusia, tasawuf  lebih menekankan pada 

aspek ruhani dari pada jasmaninya. dalam kaitannya dengan kehidupan, ia 

lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana‟, 

sedangkan dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan, ia lebih 
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menekankan aspek esoterik dari pada eksoterik, yakni lebih menekankan 

penafsiran batiniah daripada penafsiran lahiriah.
102

 

Menurut tradisi kaum sufi, manusia memiliki tujuh ruh, ruh memiliki 

tujuh aspek atau dimensi. Masing-masing dari tujuh ruh tersebut mewakili 

tingkat evolusi yang berbeda, yaitu ruh mineral, nabati, hewani, pribadi, 

insan, rahasia, dan maharahasia. Model sufi mengenai ruh-ruh ini bersifat 

seimbang. Setiap diri memiliki tujuh tingkat kesadaran. Menurut model ini, 

perkembangan spiritual bukanlah semata berkenaan dengan mengembangkan 

jiwa yang lebih tinggi dan mengabaikan jiwa yang lebih rendah. Setiap ruh 

memiliki potensi yang berharga. Dalam sufisme, perkembangan spiritual 

sejati berarti perkembangan seluruh individu secara seimbang, termasuk 

tubuh, akal, dan ruh.
103

 

Dalam kitab Ma‟rifah al-Din yang kikutib oleh Akhmad Khalil 

disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda:
104

 

“tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki keimanan. Tidak 

ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Tidak ada rasa 

malu bagi orang yang tidak memiliki kekhusyu‟an. Tidak ada kekhusyu‟an 

bagi orang yang tidak memiliki akal. Tidak ada akal bagi orang yang tidak 

memiliki pikiran. Tidak ada pikiran bagi orang yang tidak memiliki 

keshahihan. Tidak ada kesahihan bagi orang yang tidak memiliki kebajikan. 

Tidak ada kebajikan bagi orang yang tidak memiliki keislaman” 

Dari kutipan diatas dapat membahas mengenai konsep kedirian sebagai 

pijakan dalam memahami hakikat manusia. Menurut kaum sufi, manusia 

terdiri dari tiga unsur bertingkat, yaitu jasmani, nafsani, dan ruhani. Tingkat 
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terendah adalah jasmani, yaitu fisik atau tubuh manusia yang tampak sebagai 

jasad lahiriah yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam keseharian. 

Tingkat lebih tinggi dari jasmani adalah nafsani, yaitu unsur manusia yang 

bersifat Nafs, jiwa atau psikologi. Pada tingkatan ini manusia tidak lagi 

dilihat dari segi lahiriah saja, tetapi sudah mulai batiniyah karena berkaitan 

dengan pikiran (human mind) dan hal-hal yang bersifat tersembunyi di balik 

jasmani. Pada tingkatan tertinggi yaitu tingkat ruhani.
105

 

Bagi para pejalan spiritual, tujuan perjalanan spiritual adalah 

membangkitkan kembali hubungan manusia dengan kelembutan cinta dan 

kasih cinta yang memunculkan eksistensi manusia. Ia harus berpegang teguh 

pada kasih-Nya yang berkaitan dengan dunia lain. 

Pertentangan antara dunia bawah dan atas adalah wujud material dan 

dan wujud spiritual. Ini dapat diekspresikan dalam berpasangan seperti 

jasmani dan ruh, bentuk dan makna, lahir dan batin dan lain-lain. Pasangan-

pasangan tersebut akan berhubungan dengan kekerasan dan kelembutan. 

Hubungan kosmologi antara kelembutan dan kekerasan 

mengejawentahkan secara spiritual dan psikologis dalam pertentangan antara 

kebersatuan dan keterpisahan. Kedekatan dan kebersatuan dengan Tuhan 

berasal dari kekasih dan kelembutan-Nya, sementara keberjauhan dan 

keterpisahan merupakan konsekuensi kemurkaan-Nya. Kesempurnaan 

spiritual melibatkan suatu harmoni antara dua sifat ini dan kasih selalu 

menjadi suatu yang didahulukan. Dalam proses pencapaian kesempurnaan 

spiritual, sang pencinta (seorang sufi) akan melintasi sebuah jalan yang 

menyampaikan ia pada pengalaman spiritual yang saling bergantian antara 

keterpisahan dan kebersatuan atau antara kesumpekan dan kelapangan. 
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Masing-masing dari seorang sufi akan mengalami pengalaman spiritual yang 

berbeda-beda.
106

 

B. Tahap-tahap Perjalanan Spiritual 

Seorang yang ingin menempuh perjalanan spiritual haruslah mampu melewati 

setiap tahap-tahapnya. Oleh karena itu, sangatlah penting melewati setiap tahap 

dan mustahil bagi seseorang sampai pada tahap berikutnya tanpa melewati tahap-

tahap sebelumnya. 

Kaum sufi menawarkan upaya untuk mendekatkan diri pada Allah, manusia 

haruslah melalui dua tahapan : 

1. Melalui berbagai amal yang dapat menjernihkan qalbu. 

Manusia yang akan melakukan perjalanan spiritual, dalam tahap ini ia 

harus berupaya menyucikan qalbunya dari segala bentuk ikatan duniawi. 

Tasaawuf dalam bentuk ini biasa disebut tasawuf akhlak. Disini seorang 

sufi akan terbebas dari belenggu-belenggu material, sehingga dia benar-

benar merasakan hidup bersama Tuhan. 

Kaum sufi dapat mencapainya hanya dengan mengekang berbagai 

keinginan rendahnya serta melakukan perjalanan spiritual. Untuk 

memasuki jenjang spiritual yang indah, para sufi menganjurkan untuk 

melewati beberapa tangga (maqam), menurut al-Kalabadzi, maqam yang 

ditempuh adalah taubat, zuhud, shabar, faqr, tawadlu‟, taqwa, tawakkal, 

ridha, mahabbah, dan ma‟rifat. Menurut Imam Ghazali yaitu taubat, 

shabar, faqr, zuhud, tawakkal, mahabbah,ma‟rifat, dan ridha. Sedangkan 

menurut al-Qusyairi yaitu taubat, wara‟, zuhud, tawakkal, shabar, dan 

ridha.
107
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Dari beberapa maqam tersebut, dapat dilihat bagaimana manusia 

hidup hanya untuk Allah. dalam menjalani maqam-maqam kehidupan 

tersebut, manusia harus siap menghadapi rintangan dan resiko apapun, 

karena maqam-maqam tersebut merupakan jalan spiritual dalam upaya 

pendakian ruhani menuju ridha Allah. 

Disini dijelaskan upaya seorang sufi menjalani segala bentuk amal 

dalam tiga disiplin: 

a. Syari’at (syari’ah) 

Syari‟at adalah ajaran yang bersumber dari Al-qur‟an dan 

sunnah berkenaan dengan akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, 

pemerintahan, dan berbagai aspek kehidupan, baik lahir maupun 

batin. Tak ada satupun tokoh tasawuf sepanjang sejarah yang 

pernah menyatakan menyepelekan syari‟at. Syari‟at justru 

merupakan suatu ciri yang menonjol tasawuf. Bahkan, dalam 

pandangan mereka, tak ada jalan lain untuk menempuh tasawuf 

(thariqah) kecuali melalui penyelenggaraan ibadah-ibadah 

syar‟i.108
 

b. Tarekat (thariqah) 

Tarekat adalah jalan untuk menempuh tasawuf. Dalam 

pengertian luas, yaitu pengalaman syari‟at secara benar dan utuh. 

Tarekat tidak lebih dari penyempurnaan pengalaman syari‟at 

secara utuh, sehingga syari‟at tak hanya sebagai ajaran yang 

teoritis, tetapi merupakan praktik keagamaan yang dapat 

mengantarkan pemeluknya kepada kesempurnaan hidup.
109

 

c. Hakiki (haqiqah) 

                                                           
108

 Abuddin Nata,  Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 269. 
109

 ibid, 269. 



63 

 

 

Haqiqah adalah kebenaran sejati. Hakikat merupakan 

puncak pencapaian setelah melalui tarekat yang didahului dengan 

syari‟at. Jika dibandingkan dengan  tarekat, tarekat adalah kulit 

dari hakikat dan hakikat adalah isi. Hakikat menjadi tujuan 

pencapaian yang paling penting dalam perjalanan spiritual. 

2. Menemukan Pengalaman Ruhani  

Ketika perjalanan ruhani seorang sufi  telah mencapai tahap-tahap 

puncak. Melalui tahap ini, ia akan menemukan pengalaman ruhani yang 

unik, yang sebagiannya dapat diungkapkan pada khalayak, sementara 

yang lain tidak karena keterbatasan bahasa untuk mengungkapkannya. 

Akibat kesukaran pengungkapan itu, maka pada tahap ini sufi hanya bisa 

berdiam diri atau mengatakan, “Rasakan sendiri baru anda bisa mengerti.” 

Tasawuf tahap ini disebut tashawwuf nazhari (tasawuf teoritis) atau 

tasawuf falsafi (tasawuf filosofis), dimana seorang sufi  telah mencapai 

pertemuan ruhani dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan 

mendapatkan pengalaman ruhani yang begitu kaya bersama-Nya. 

Manusia yang telah merasakan maqam demikian, ia akan mengetahui 

hakikat kehidupan dan tentu ia akan jauh dari persepsi manusia yang 

selalu memandang kehidupannya lebih pada urusan materi. 

Adapun disisi lain, mengenai perjalanan spiritual, kaum sufi membagi 

dua tahap berbeda dalam perjalanan spiritual: 

1) Iradah (Kehendak dan Kemauan) 

Tahap pertama dalam perjalanan spiritual disebut kaum arif 

sebagai iradah (kehendak dan kemauan). Iradah bermakna 

munculnya hasrat dan keinginan yang kuat serta ingin berpegang 

teguh pada jalan yang membimbing menuju kebenaran serta 

menstimulasi jiwa untuk mencapai tujuannya yang hakiki. Tahap 

pertama dalam perjalanan spiritual ini merupakan suatu dasar seluruh 
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struktur irfan. Ibnu Sina mendefinisikan iradah yakni kerinduan yang 

dirasakan manusia tatkala serta ingin bersatu dengan kebenaran 

sehingga dia tidak lagi merasa kesepian dan tak berdaya. 

2) Riyadhah (Latihan Spiritual) 

Tahap kedua adalah tahap persiapan. Menurut madzhab-

madzhab pemikiran tertentu, riyadhah bermakna memperlakukan diri 

sendiri dengan keras atau memaksa diri mengalami sakit secara fisik. 

Dalam bahasa Arab, riyadhah semula berarti memecahkan dan 

mendidik seekor kuda yang masih muda. Kemudian kata ini 

digunakan dan sampai sekarang masih dipakai dalam bahasa Arab 

dalam pengertian latihan fisik dan atletik. Dalam penerapannya, 

riyadhah harus dilakukan dalam melaksanakan segala amal guna 

mempersiapkan jiwa untuk menerima pencerahan 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI SPIRITUAL TARI SEMA 

A. Analisis Nilai-nilai Spiritual dalam Atribut Tari Sema 

Seperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, Tari sema merupakan tari 

religius yang penuh dengan makna spiritual. Nilai-nilai spiritual yang 

terkandung dalam atribut tari sema sangat luar biasa jika dipahami dengan 

seksama. 

Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam atribut tari sema sangat dalam 

maknanya dan sangat berguna untuk orang-orang ingin mengetahui lebih detail 

lagi tentang tarian ini. 
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Dapat diketahui terdapat berbagai macam atribut dan makna spiritual yang 

terdapat dalam tari sema, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Sikke (topi memanjang) 

Topi yang menjulang ke atas atau disebut dengan sikke merupakan 

simbol dari batu nisan para wali dan sufi terdahulu di dataran Timur 

Tengah. Ini melambangkan sebuah kematian. 

Makna spiritual yang terdapat pada sikke ini adalah bahwa manusia 

di dunia ini akan mati dan menuju ke kehidupan yang selanjutnya. Akan 

ada keterkaitan antara kehidupan di dunia dan setelah kematian, ini 

diyakini oleh para sufi bahwa kematian adalah perjalanan spiritual 

menuju sang kekasih yang selama ini dirindukan. 

2. Jubah Hitam 

Jubah panjang berwarna hitam melambangkan alam kubur. Makna 

spiritual yang terdapat dalam jubah hitam adalah mengingatkan manusia 

bahwa setelah kematian akan ada alam tempat para ruh menunggu hari 

kebangkitan, yaitu alam barzah. 

 

3. Tenur (Baju kurung) 

Tenur merupakan lambang dari kain kafan, tenur biasanya 

berwarna putih ini mengingatkan manusia bahwa ketika mati yang 

dipakai hanyalah sepotong kain putih. 

Makna spiritual yang terdapat dalam tenur ini memberi pengertian 

kepada manusia, bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Harta tahta 

dan lain sebagainya hanya bisa dinikmati ketika hidup di dunia. Dan 

hanya amal baiklah yang dapat menolong manusia dari siksa akhirat. 

4. Sabuk Hitam 
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Sabuk hitam memiliki makna jarak pemisah antara keduniawian dan 

spiritual. Secara fisik, dunia diibaratkan perut sampai ke bawah dan 

spiritual diibaratkan hati dan pikiran.  

Dapat dipahami bahwa kehidupan ini akan berjalan dengan baik jika 

antara keduniawian dan spiritual dilaksanakan dengan beriringan atau 

seimbang. 

5. Kuff (Sepatu Kulit) 

Sepatu merupakan alas kaki yang dapat melindungi dari benda-

benda yang dapat melukai kaki. Sepatu yang terbuat dari kulit, 

melambangkan perlindungan diri dari nafsu dunia yang terkadang 

menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. 

6. Ney (Seruling Buluh) 

Merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan 

memiliki suara yang dapat menggetarkan jiwa seseorang yang 

mendengarkannya. Kedudukan ney yang menonjol karena digunakan 

oleh para pengiring tari sema.  

Makna spiritual dalam ney ini melambangkan tangisan manusia atau 

rintihan manusia yang menyebut nama kekasih (Alloh). Manusia 

merindukan sosok Tuhan yang selalu disebut dan segera ingi berjumpa 

denganNya. Karena jika kita perhatikan dengan seksama, suara ney ini 

bersuarakan lafadz  “Hu”. 

B. Analisis Nilai-nilai Spiritual dalam Gerakan Tari Sema 

Gerakan dalam tari sema yaitu berputar melawan arah jarum jam. 

Perputaran ini disebut juga dengan gaya Lawren. Tari yang melambangkan  

kecintaan kepada Tuhan sehingga diungkapkan dengan cara berputar. 

Gerakan yang terdapat dalam tari sema dan makna sipiritualnya sebagai 

berikut: 

1. Posisi Awal 
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Pada posisi awal, seorang darwis berdiri tegap dengan tangan 

menyilang dan kepala merunduk melambangkan pengharapan manusia 

untuk dihapus dosanya dan mengharap pertolongan dari Alloh. 

Posisi kaki sejajar dan jempol kaki kanan menginjak jempol kaki 

kiri melambangkan nafsu keduniawian yang ditekan oleh spiritual 

keagamaan sehingga manusia dapat menahan hawa nafsu yang dapat 

menjerumuskan dia ke dalam keburukan. 

Kemudian darwis membungkukkan badannya seperti posisi 

orang sedang rukuk. Ini melambangkan ketakutan seorang darwis akan 

kematian, takut jika Alloh tidak memberi dia ampunan. Namun dengan 

keyakinan yang kuat dan kepercayaannya kepada Alloh. Bahwa Alloh 

akan mengampuni dosa manusia yang ingin bertaubat, maka 

bangkitlah darwis dari rukuk dengan penuh suka cita. 

2. Posisi Tengah 

Pada posisi suka cita atau bangkit dari rukuk, maka persiapan 

seorang darwis yang akan berputar. Dimulai dengan kaki kanan darwis 

yang berpindah yaitu mundur ke belakang dan mulai perputar 

perlahan-lahan dengan iringan musik spiritual. 

Pada saat berputar, kaki kiri sebagai poros yang melambangkan 

nafsu dunia dan kaki kanan sebagai pemutar yang melambangkan 

dunia spiritual. Ini berarti bahwa nafsu dunia dilingkupi oleh spiritual 

sehingga ketika manusia ingin berbuat hal yang buruk maka 

spiritualnya akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar. 

Setelah darwis berputar dan tennur nya mulai mengembang 

seperti payung, posisi tangan menyilang akan turun dan menuju pusar 

dengan bentuk tangan berlambang cinta. Posisi tersebut 

melambangkan kecintaan kepada dunia. Kemudian kedua tangan 

perlahan naik dan tetap membentuk lambang cinta menuju dada. 
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Melambangkan kecintaan terhadap dunia diimbangi dengan 

kecintaannya terhadap spiritual sehingga kehidupannya akan berjalan 

seimbang.  

Ungkapan suka cita tersebut kemudian dilambangkan dengan 

kedua tangan diangkat ke atas seperti bunga mawar yang sedang 

mekar. Posisi telapak tangan kanan menengadah keatas 

melambangkan seorang darwis yang mengaharap cahaya atau 

petunjuk dari Alloh. Posisi telapak tangan kiri menghadap kebawah 

melambangkan seorang darwis yang telah mendapat cahaya atau 

petunjuk dari Alloh kemudian ditebarkan keseluruh penjuru alam. 

3. Posisi Akhir 

Darwis yang berputar-putar dengan melafadzkan asma Alloh 

serta puji-pujian kecintaannya kepada sang kekasih akan larut dalam 

tariannya dan terkadang tidak sadar bahwa sang darwis telah menari 

sampai berjam-jam lamanya tanpa merasa kelelahan. Hal inilah yang 

dikatakan bahwa seorang darwis telah mencapai puncak kenikmatan 

merindu kekasih atau yang disebut dengan ekstase. 

Para darwis akan berhenti ketika musik juga berhenti atau 

terkadang ditepuk bahunya oleh sang mursyid. Tarian ini diakhiri 

dengan hikmad tanpa ada tepuk tangan dari jamaah yang melihat 

kegiatan ini. Karena ini bukanlah suatu pertunjukan yang harus 

diakhiri dengan tepukan meriah, ini adalah suatu ibadah yang dapat 

mengantarkan para darwis menuju kenyamanan hati. Hati yang selalu 

terpaut pada kekasih yang selalu dirindukan. 

C. Kontribusi Nilai-nilai Spiritual Tari Sema terhadap Pendidikan Islam 

Para sufi hidup dengan kesederhanaan dan memperbanyak ibadah dari 

pada mementingkan kehidupan dunia, namun tidak menelantarkan sanak 

saudara. Dapat dilihat secara fisik, para sufi terdahhulu memakai baju dari kain 
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wol tanda keserhanaan dan tidak hidup dalam kemewahan. Mereka beranggapan 

bahwa harta dan tahta tidak begitu penting sehingga meskipun pada 

kenyataannya para sufi itu memiliki harta yang banyak, mereka tetap 

berpenampilan sangat sederhana. 

Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam tari sema sangat besar 

peranannya terhadap kehidupan. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam tari 

sema juga berkontribusi besar terhadap pendidikan Islam.  

Dapat diketahui bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia 

seutuhnya yang meliputi akal dan hati, jasmani dan ruhani, dan ketrampilannya. 

Oleh karena itu, pendidikan Islam akan menyiapkan manusia untuk hidup lebih 

baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan genting dan menyiapkan 

manusia untuk mampu menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan 

kejahatannya, pahit dan manisnya. 

Jika dikaitkan antara tari sema dengan pendidikan Islam, maka akan ada 

keterkaitan diantara keduannya. Bahkan adanya tari sema dengan berbagai 

makna spiritualnya mulai dari atribut hingga gerakannya terdapat kontribusi 

yang besar terhadap pendidikan Islam. Yang dapat diketahui dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan akal dan hati 

didalam atribut tari sema terdapat nilai spiritual yang 

berkontribusi terhadap pendidikan Islam tentang akal dan hati. 

Diantaranya, topi memanjang (sikke) simbol batu nisan atau kematian, 

jubah hitam berarti alam kubur, baju kurung (tenur)berarti kain kafan, 

dan atribut yang lain menggambarkan tentang kematian dan masa 

penantian.  

Dalam pendidikan Islam, guna akal dan hati adalah untuk 

berfikir dan merenungi. Dengan adanya pemahaman mengenai makna 

spiritual atribut tari sema diharapkan manusia dapat berfikir dan 
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merenungi segala yang telah diberikan oleh Alloh dengan segala 

takdirNya. Mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak 

kekal, karena suatu masa pasti akan mengalami mati. Saat kematian 

datang maka perjalanan menuju alam selanjutnya telah dimulai. 

2. Pendidikan jasmani dan ruhani 

Gerakan pada tari sema merupakan penggambaran alam 

semesta yang selalu beputar pada porosnya. Ini digambarkan seorang 

darwis berputar sesuai dengan perputaran bumi dan alam semesta 

yaitu berputar kekiri. 

Kontribusinya terhadap jasmani dan ruhani manusia yaitu 

gerakan perputaran ini secara jasmani menjadikan seorang darwis 

konsentrasi dan mencapai ketenangan jiwa. Hati yang selalu berdzikir 

kepada Alloh menjadikan ruhani seorang darwis terpaut atau 

nyambung kepada Alloh. 

Gerakan ini akan semakin indah dilihat ketikan seorang darwis 

mencapai ekstase. Karena tanpa disadari merak telah berputar sekian 

lama namun tidak merasa kelelahan. Ketenangan hati ini berkontribusi 

besar terhadap pendidikan Islam, karena akan membuat manusia 

menjadi lebih tenang dan khusyuk dalam beribadah. Hati yang tenang 

serta konsentrasi kepada dzat yang menciptakan, maka manusia akan 

menyadari betapa tidak berdayanya dia karena segala yang ada di 

alam ini adalah milik Alloh. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan: 

1. Pengertian dari Tari Sema yaitu tari spiritual yang dilakukan dengan cara 

berputar-putar melawan arah jarum jam sambil berdzikir menyebut nama 

Alloh dan Nabi Muhammad. Penari dalam tarian ini disebut sebagai 

darwis. Tarian yang telah dipopulerkan oleh Jalaluddin Rumi. Seorang 

sufi dari Konya Turki yang hidup pada abad pertengahan. 

2. Konsep Nilai-nilai Spiritual yang terdapat dalam Atribut dan Gerakan 

Tari Sema yaitu: 
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a. Atribut dalam tari sema diantaranya yaitu, sikke yang mengingatkan 

kepada manusia tentang kematian, jubah hitam mengingatkan kepada 

alam kubur, tenur  mengingatkan kepada kain kafan pembungkus 

manusia ketika mati, sabuk hitam mengingatkan tentang kehidupan 

dunia harus diimbangi dengan spiritualitas, kuff  atau sepatu kulit yang 

mengingatkan tentang perlindungan terhadap hawa nafsu, dan 

seruling (ney) yang suaranya mengingatkan manusia kepada seruan 

lafadz “Hu” (Alloh). 

b. Gerakan tari sema yang berputar melambangkan suka cita terhadap 

Tuhan. Tangan yang menengadah merupakan bentuk pengharapan 

manusia terhadap Tuhannya. Bentuk permohonan untuk diberi cahaya 

petunjuk dan ditebarkan ke seluruh alam.  

3. Kontribusi Nilai-nilai Spiritual yang terdapat dalam Tari Sema terhadap 

Pendidikan Islam yaitu: 

a. Dengan memahami makna spiritual atribut tari sema, maka 

memberikan dampak positif terhadap yang mempelajarinya. Akal dan 

hati manusia akan selalu mengingat kematian dan mempercayai 

kehidupan setelah kematian. Membuat manusia menjadi lebih 

menambah kadar ibadahnya. 

b. Gerakan dalam tari sema membuat keadaan jasmani dan ruhani 

manusia menjadi tenang dan konsentrasi kepada Alloh. Perputaran 

tubuh dan lafadz dzikir dapat mengantarkan pada kekhusyukan 

beribadah. 

Saran:  

1. Tari sema sangat penting untuk dipelajari, karena dalam tari sema terdapat 

berbagai amalan yang dapat memberikan dampak positif kepada umat 

Muslim 
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2. Harapan penulis, hasil skripsi ini dapat menambah wawasan penulis sendiri 

dan para pembaca untuk lebih mengenal tari sema Jalaluddin Rumi 

3. Jika ada yang ingin melanjutkan skripsi atau mengembangkan hasil skripsi 

ini, mungkin bisa menyinggung tentang ajaran Rumi tentang Tareka 

Mawlawiyah. 

 


