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ABSTRAK 

Fardiana, Aslikhah  2018. Pelestarian Amaliyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamȃ’ah 

untuk Membentengi Warga NU dari Paham Radikalisme (Studi 

Kasus Ranting Keniten Ponorogo). Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M. HI 
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 Masalah radikalisme antar umat beragama di Indonesia sudah lama 

mendapat perhatian yang sangat serius. Disadari bahwa mantapnya toleransi dan 

kerukunan hidup antar umat beragama merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam memupuk, membina dan mengembangkan kerukunan masyarakat 

dalam suatu lingkungan atau tempat tinggal. Komponen bagi terciptanya 

keharmonisan antar umat beragama adalah adanya pelestarian amaliyah Aswaja. 

Keberadaannya dibutuhkan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik- 

konflik yang terjadi. Amaliyah Aswaja mempunyai peranan penting dalam 

melestarikan amaliyah Aswaja untuk perubahan sosial dan roda kehidupan sosial 

keagamaan. Di Ranting Keniten Ponorogo warganya bersifat plural dalam hal 

keagamaannya. Sehingga menarik peneliti untuk mengetahui pelestarian amaliyah 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamȃ’ah untuk membentengi warga NU dari paham 

radikalisme. 

Adapun rumusan masalah sebagai berikut : (1) Amaliyah Aswaja apa saja 

yang ada di Ranting Keniten Ponorogo? (2) Bagaimana amaliyah Aswaja dapat  

membentengi warga NU dari paham radikalisme? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan 

data ini diambil dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan teknik analisis dalam penelitian ini adalah 

yang diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini bisa ditarik  disimpulkan sebagai berikut: (1) 

Pelestarian  amaliyah  Aswaja di Ranting  Keniten  Ponorogo  dalam  keseharian 

bidang agama dan sosial kemasyarakatannya baik, rukun dan mampu melestarikan 

amalan Aswaja dengan tradisi yang dilandaskan  pada  Khaira al-Ummah. Begitu 

juga menurut tatanan keagamaan, warga Nahdliyin saling memahami satu sama 

lain dan tidak memaksakan kehendak sekalipun masih terdapat paham radikalisme 

terselubung. (2) Amaliyah Aswaja dalam membentengi warga NU dari paham 

radikalisme sudah terealisasikan dengan maksimal. Masing- masing berperan 

dalam memahamkan ajaran Islam Aswaja, melestarikan amaliyah Aswaja, dan 

membentengi warga NU dari paham radikalisme dalam rangka membangun 

toleransi antar umat beragama guna menciptakan kedamaian dan keharmonisan di 

NU Ranting Keniten Ponorogo. 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam istilah masyarakat Indonesia, Aswaja  merupakan singkatan 

dari Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. Ada tiga kata yang membentuk istilah 

tersebut, yaitu: Ahl yang mempunyai beberapa arti, yakni keluarga-

keluarga pengikut dan penduduk. Al-Sunnah  yang secara bahasa 

bermakna al-tharīqah wa lau ghaira mardhiyah (jalan, cara, atau perilaku 

walau tidak diridhai).
1
 Dalam istilah syari’at (fikih), sunnah berarti sesuatu 

yang dianjurkan untuk dilakukan, tetapi tidak wajib.  Sedangkan menurut 

ulama Ushul Fiqh, kata sunnah berarti sesuatu khusus datang dari Nabi 

Muhammad Saw, bukan al-Qur’an  dan dapat dijadikan sebagai dalil 

dalam menetapkan suatu hukum agama. Pada arti luas, sunnah adalah 

perbuatan, fatwa, dan tradisi yang diinisiasi oleh para sahabat (atsar al-

shahabi). Sedangkan sunnah batasan ahli kalam (para teolog) ialah 

keyakinan (i’tiqad) didasarkan pada dalil naql (al-Qur’an, hadis, dan qawl 

atau ucapan Shahabi). Bukan semata bersandar pada pemahaman akal 

(rasio). Ahli politik mengungkapkan bahwa sunnah ialah jejak yang 

ditinggalkan oleh Rasulullah dan para khulafā al-Rāsyidīn.
2
 Al-Jama’ah, 

berasal dari kata al-jam’u artinya mengumpulkan sesuatu dengan 
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mendekatkan sebagian ke sebagian lain atau mengumpulkan yang bercerai 

berai. Al-Jama’ah adalah sekelompok manusia berkumpul  bersepakat 

dalam suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan.
3
 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa 

aliran yang menyimpang dari ajaran Islam murni sebagaimana telah 

diajarkan Rasul dan para sahabatnya. Oleh karena itu KH. M. Hasyim 

Asy’ari menjadi pendiri Nahdlatul Ulama dan hanya para ulama’ yang  

merumuskan kembali ajaran Islam tersebut setelah lahirnya beberapa 

faham dan aliran keagamaan yang berusaha mengaburkan ajaran 

Rasulullah dan para sahabatnya.  

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah mencakup aspek akidah (tauhid), 

syari’ah (fiqih), dan tasawuf (akhlak). Dalam bidang akidah mengikuti 

pemikiran Abu Hasan al-Asy’ari dan imam Abu Mansur al-Maturidi. Pada 

bidang fiqih mengikuti salah satu dari empat mazhab yaitu imam Hanafi, 

Syafi’i, Hambali, dan Maliki. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti 

pendapat imam Abu al-Qasim al-Junaidi, dan imam Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazali.
4
 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah sebagai faham yang mengikuti 

Rasulullah dan para sahabatnya, tentu memiliki karakter berbeda dengan 

faham-faham lainnya. Empat ciri khusus Aswaja antara lain sebagai 
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berikut: Pertama tasawwuth, adalah sikap tengah-tengah tidak terlalu keras 

(fundamentalis) dan terlalu bebas (liberalisme). Dengan kalimat inilah 

Islam bisa diterima disegala lapisan masyarakat. Kedua tawâzun, adalah 

sikap seimbang segala hal, baik dalam ibadah yang berhubungan langsung 

dengan Allah Swt (hablun min Allah) ataupun hubungan dengan sesama 

manusia (hablun min an-nâs). Termasuk juga keseimbangan di dalam 

menggunakan dalil akal dan dalil syara’. Hal ini sangat penting dalam 

upaya menyeimbangkan  antara hak dan kewajiban setiap manusia dengan 

tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan makhluk lain 

seperti hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ketiga, i’tidâl yaitu sikap adil, 

jujur, dan apa adanya. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah selalu menegakkan 

dan menjalankan keadilan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam 

kondisi apapun dengan pertimbangan kemaslahatan. Dengan ini 

diharapkan terwujudnya sebuah kesejahteraan dan keadilan agar tercipta 

masyarakat adil dan makmur. Ciri terakhir adalah tasâmuh, berarti sikap 

saling menghargai dan menghormati. Dalam kehidupan Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah selalu bersikap menghargai dan menghormati orang atau 

kelompok lain yang berbeda pandangan. Sikap ini bukan membenarkan 

mereka, akan tetapi pada jalan dan aturan yang telah digariskan oleh 

syara’. Benar harus dikatakan benar dan salah juga harus dikatakan salah.
5
 

Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, dan tidak pernah 

bermasalah dengan budaya lokal. Bahkan budaya lokal bisa di desain 
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ulang dengan tampilan elegan menurut syara’. Tidak heran bila kemudian 

muncul acara tahlilan, yasinan, tiba’an-berzanji, bertawassul, ziarah kubur, 

telah dijelaskan dalam kaidah fikih hal itu dikatakan, “al-adah 

Muhakkamah ma lam yukhālif al-Syar” (tradisi diperbolehkan selama 

tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari’ah). Bahkan menurut imam 

Syafi’i yang dinukil oleh imam Baihaqi dalam kitabnya “Manaqib al-

Syafi’i”, bahwa bid’ah dibagi menjadi dua macam, yaitu bid’ah tercela 

yaitu bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah, atsar, dan ijma’ ulama. 

Sedangkan jenis kedua bid’ah hasanah tidak bertentangan dengan dasar-

dasar agama seperti yang telah dijelaskan diatas.
6
 

Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi atas amaliyah NU, 

yang telah menjadi tradisi warga Nahdliyin seperti halnya: Do’a saat hamil 

(tingkeban dan pitonan, adzan saat bayi lahir, jimat untuk anak kecil, 

mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil, adzan saat menguburkan 

jenazah, talqin ziarah makam kerabat, sedekah makanan atas nama mayit, 

selamatan, shalawatan, istighasah, zikir dengan suara keras, pujian 

shalawat setelah adzan, rebo wekasan bulan safar, rukyah hilal, rabiul awal 

bulan maulid Nabi Muhammad Saw, halal bihalal, tabaruk, dan masih 

banyak lagi amalan-amalan Aswaja NU. 

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara saya bersama bapak NU 

Ranting Keniten Ponorogo. Beliau menjelaskan bahwasanya, kondisi 

warga Ranting Keniten Ponorogo saat ini ada yang telah menganut 
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berbagai kepercayaan Hindu Budha seperti sapto darmo. Mayoritas warga 

ber-Islam NU dan Islam Muhammadiyah. Ada juga para warga mengikuti 

Majlis Tafsir Al-Qur’an (MTA), KAMMI, dan wahabi, yang akhir-akhir 

ini banyak dijumpai dikalangan masyarakat Kelurahan Keniten. Dapat 

dilihat dari keseharian para warga dari yang aktif di berbagai kegiatan 

keislaman, seperti aktif dakwah dan mendengar tausiah lewat radio, 

memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang bernama “Islamic 

Center”, dari segi pakaian lebih berbeda dari sebelumnya (lebih syar’i, 

laki-laki maupun perempuan, memakai cadar bagi perempuan), warga 

(dikalangan muda remaja) melakukan kajian buku tertentu, dan lain 

sebagainya. Merekalah kelompok yang mendakwahkan dirinya pengikut 

al-Qur’an dan al-Sunnah dan mengusung misi dakwah memerangi bid’ah 

dan syirik.
7
 

Tokoh Nahdlatul Ulama di Kelurahan Keniten Ponorogo berupaya 

melestarikan amalan Aswaja NU  untuk mengantisipasi masuknya paham 

radikal yang akan merusak pemahaman warga Nahdliyin, seperti  

merapatkan barisan dan mengistiqomahkan shalat berjama’ah di masjid-

masjid dan mushala, Rutinan tiap malam Selasa pon istighatsah dan 

pembacaan maulidul Rasul (berjanjen dalam istilah bahasa Jawa), yasinan 

dan tahlilan dalam bentuk anjangsana di tiap rumah warga agar terjalin 

silaturahmi lebih rekat, shalawatan yang diadakan oleh IPNU IPPNU 

Ranting Keniten tiap malam Jum’at anjangsana ditiap masjid dan mushala, 
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ziarah ke para makam wali, santunan anak yatim dan dhu’afa, tiap malam 

Ahad pengajian kitab fikih di masjid Nurul Hasan Keniten Ponorogo yang 

bekerja sama dengan yayasan ponpes Nurul Hikam Keniten Ponorogo. 

Radikalisme disini dapat diartikan sebagai paham Islam yang 

bertentangan dengan kegiatan Nahdlatul Ulama untuk memecah belah 

umat dengan faham Islam yang tidak ramah sosial, itu berasal dari orang 

muslim sendiri bukan ajaran non muslim.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul 

“PELESTARIAN AMALIYAH AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMȂ’AH 

UNTUK MEMBENTENGI WARGA NU DARI PAHAM 

RADIKALISME (STUDI KASUS RANTING KENITEN 

PONOROGO)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, maka peneliti 

memberikan fokus masalah sebagai berikut: 

1. Pelestarian amaliyah Aswaja. 

2. Amaliyah Aswaja dapat membentengi warga NU dari paham 

radikalisme. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Amaliyah Aswaja apa saja yang ada di Ranting Keniten Ponorogo? 



 

 

2. Bagaimana amaliyah Aswaja dapat membentengi warga NU dari paham 

radikalisme? 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan amaliyah Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan amaliyah Aswaja dapat membentengi warganya 

dari paham radikalisme. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. 

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan 

pengalaman penulis mengenai upaya pelestarian amaliyah Aswaja 

sehingga tidak membawa ke arah paham radikalisme. 

2. Secara praktis  

a. Bagi peneliti: 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pentingnya dalam melestarikan amaliyah Aswaja untuk 

membentengi warga NU dari paham radikalisme. 

 



 

 

b. Bagi masyarakat: 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah 

rasa memiliki serta melestarikan  amaliyah Aswaja dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Bagi pembaca: 

Sebagai bahan acuan dan untuk kepentingan studi ilmiah 

bahan informasi bagi peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan 

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh, maka penulis 

akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan, merupakan gambaran umum penelitian. 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Telaah hasil penelitian terdahulu, selain menelaah hasil 

penelitian terdahulu dalam bab ini juga berisikan kajian 

teori. Bab ini berfungsi untuk mengetahui kerangka acuan 

teori yang dipergunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian yang terdiri dari pengertian Aswaja, macam-

macam amaliyah Aswaja, pengertian radikalisme, ciri-ciri 



 

 

radikalisme, dan faktor adanya radikalisme. 

BAB III : Pada bab ini tentang metode penelitian berisi tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 

data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan 

dan tahapan- tahapan penelitian. 

BAB IV : Pada bab ini akan dilaporkan hasil penelitian berupa data 

umum meliputi: sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama di 

Ranting Keniten Ponorogo, letak geografis Nahdlatul 

Ulama Ranting Keniten Ponorogo, tujuan Nahdlatul 

Ulama, visi  dan misi Nahdlatul Ulama Ranting Keniten 

Ponorogo, sarana prasarana, dan Susunan Pengurus 

Ranting Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo. 

Adapun data khusus meliputi: Pelestarian amaliyah 

Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo, dan pemahaman 

amaliyah Aswaja dalam membentengi warga Nahdliyin 

dari paham radikalisme di Ranting Keniten Ponorogo. 

BAB V : Pada bab ini akan dipaparkan tentang, analisis data 

tentang:  Pelestarian amaliyah Aswaja di Ranting Keniten 

Ponorogo, membentengi warga NU dari paham 

radikalisme di Ranting Keniten Ponorogo, dan 

membentengi warga NU dari paham radikalisme di 



 

 

Ranting Keniten Ponorogo. 

BAB VI : Berisi tentang kesimpulan dan saran. Berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam memahami intisari 

penelitian dari karya tulis ini. Sekaligus saran bagi peneliti 

agar bisa memperbaiki segala kekurangan didalam 

melakukan penelitian. Sehingga bisa lebih baik dalam 

mengadakan penelitian berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penelitian 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti diantaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan Munawir, Institut Agama Islam 

Darussalam (IAID) Banyuwangi tahun 2016 dengan judul “Aswaja NU 

Center dan Perannya Sebagai Benteng Aqidah”. Dengan hasil penelitian 

mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat muslim 

dalam membantu tentang pemahaman aqidah yang benar sesuai ajaran 

Rasulullah Saw yang disebut Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah dengan cara 

memberikan motivasi dalam membangun pendidikan yang lebih 

berkualitas dan berakhlaq, memberikan ceramah di mushola dan masjid, 

mengadakan pelatihan tentang Aswaja.
8
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gondo Utomo, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dengan judul 

“Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme Agama”. Dengan 

hasil penelitian pandangan, ajakan, bahkan gerakan radikal yang 

mengatasnamakan agama Islam kini kian semakin marak. Dalam berbagai 

bentuknya, radikalisme atas nama agama tersebut lantas memunculkan 

tindakan bom bunuh diri berbalut jihad, anjuran kebencian atas orang lain, 
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Munawir, “Aswaja Nu Center dan Perannya Sebagai Benteng Aqidah,” Shahih, 1 

(Januari-Juni 2016), 2. 



 

 

dan penyebarluasan pandangan tentang kewajiban memperjuangkan agama 

yang saat ini terus dilakukan berbagai pihak.
9
 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arsam, STAIN Purwokerto 

tahun 2013 dengan judul “NU (Nahdlatul Ulama) dan Wacana 

Radikalisme Agama (Analisis terhadap Majalah Risalah Tahun 2011-

2012)”. Dengan hasil penelitian NU melalui risalah sangat tertarik 

mengangkat wacana radikalisme agama, mengkritik gerakan yang 

dilakukan dengan cara kekerasan dan memberikan wacana solusi untuk 

mengatasi masalah radikalisme agama.. dari sekian wacana yang dibangun 

Nahdlatul Ulama melalui risalah serta kontribusinya berasal dari pengurus 

PBNU, maka mengarah pada ideologi Aswaja yang humanis, transedental 

lebih mengedepankan sikap moderat, tasamuh, tasawuf, toleran, dan amar 

ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.
10

 

Dari paparan tiga penelitian diatas, perbedaan yang mendasar 

dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas tentang alasan tokoh 

Nahdlatul Ulama (NU) melestarikan amaliyah Aswaja serta bagaimana 

upayanya membentengi warga NU dari paham radikalisme di ranting 

Keniten Ponorogo. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Aswaja 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah disingkat menjadi “Aswaja” 

karena satu golongan yang dijamin masuk surga oleh Nabi, maka 

sangat wajar kalau setiap orang atau golongan mengklaim diri dan 

kelompoknya bahwa mereka termasuk golongan Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah.
11

 Yang dimaksud dengan 72 golongan dan siapa pula Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah (Aswaja), dalam kitab “Bughyatu al- 

Mustarsyidīn” dijelaskan bahwa 72 golongan itu ialah: 

1. Kaum Syiah, adalah kaum yang terlalu melebihkan dan memuja 

Sayyidina Ali Ra. Mereka tidak mengakui  khalifah Abu Bakar, 

Umar dan Usman Radiallahu anhum. Kelompok syiah ini pecah 

menjadi 22 golongan. 

2. Khawarij, yaitu kaum yang sangat benci kepada khalifah Sayyidina 

Ali  bahkan ada yang mengkafirkannya. Golongan ini beranggapan 

bahwa orang yang berbuat  dosa besar adalah kafir. Kaum khawarij 

ini pecah menjadi 20 aliran. 

3. Kaum Mu’tazilah, yaitu golongan yang berpaham bahwa Allah 

tidak memiliki sifat, manusia ditentukan engan pekerjaannya 

sendiri, tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala di surga. Orang 

yang melakukan dosa besar  diletakkan diantara dua tempat 

(manzilatain), tidak di surga dan tidak pula di neraka. Isra’ Mi’raj 
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A. Busyairi Harits, Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia (Khalista: Surabaya, 
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terjadi hanya ruhnya saja. Kaum Mu’tazilah pecah menjadi 20 

golongan aliran. 

4. Kaum Murjiah , golongan yang berpendapat bahwa orang yang 

berbuat maksiat tidak dapat memberi manfaat kalau sudah beriman. 

Sebaliknya kebajikan tidak akan memberi manfaat kalau dirinya 

kafir. Kelompok ini pecah menjadi 5 golongan. 

5. Kaum Najariah, yaitu golongan yang memfatwakan bahwa 

perbuatan manusia adalah makhluk. Tuhan tidak mempunyai sifat. 

Kaum ini pecah menjadi 3 golongan. 

6. Kaum Jabariah, kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur, 

artinya tidak berdaya sedikitpun. Kasab dan ikhtiar manusia tidak 

ada. Golongan ini tidak ada perpecahan. Hanya satu aliran.
12

 

7. Kaum Musyabbibah, yaitu golongan yang beranggapan bahwa 

tuhan serupa dengan manusia, misalnya Allah mempunyai tangan 

seperti manusia, duduk dikursi, dan sebagainya. Golongan ini 

hanya satu aliran saja. 

Dari tujuh golongan tersebut dengan perpecahan yang ada di 

dalamnya semua dapat dijumlah menjadi 72  golongan, seperti yang 

diungkapkan Rasulullah dalam hadits terdahulu. Dan ditambah satu 

yakni kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. Dengan demikian 

sempurnalah bilangan 73 umat Nabi Muhammad yang terpecah belah 

tersebut. Yang terakhir inilah dijamin masuk surga oleh Rasulullah 
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Saw.
13

 Rasulullah Saw bersabda yang digolongkan Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah adalah: 

“Sesungguhnya bani Israil pecah menjadi 72 aliran, dan 

umatku akan berpecah menjadi 73 aliran. Semuanya masuk neraka 

kecuali satu aliran.” Para sahabat bertanya, “Siapakah satu aliran itu 

ya Rasulallah?” beliau menjawab, “Golongan yang satu adalah orang-

orang yang berpegang pada semua perbuatan yang telah aku lakukan, 

serta perbuatan yang dikerjakan oleh sahabatku”.  (HR. Turmudzi dan 

Baihaqi).
14

 

Menurut hadits ini, Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah (Aswaja) 

ialah golongan orang yang berpegang teguh kepada perbuatan 

sahabatnya. KH. Ahmad Shiddiq mengatakan : pada hakikatnya Ahl 

al-Sunnah wa al-Jamā’ah adalah ajaran islam yang murni  

sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Saw 

bersama para sahabatnya. Kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah 

sering juga disebut sunni. Kaumnya disebut sunniyun atau asy’ariyah 

dikatkan dengan pendirinya bernama imam Abu Hasan Ali Al-

Asy’ari. Golongan ini muncul pada abad ke 3 hijriah. 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah menurut bahasa dengan makna 

perkata adalah terdiri dari kata; Ahl berarti keluarga, golongan, atau 

pengikut. al-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah Saw. Sedangkan kata al-Jamā’ah berarti sesuatu yang 
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telah disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat beliau pada masa 

khulafā al-rāsyidīn (Abu Bakar al-Shiddiq ra, Umar bin Khattab ra, 

Usman bin Afan ra, danAli bin Abi Thalib ra). 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  merupakan akumulasi 

pemikiran keagamaan dalam berbagai bidang yang dihasilkan oleh 

para ulama untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman 

tertentu yang dipahami dari berbagai statemen fi’liyah, qauliyah, dan 

restu Rasulullah Saw, baik tersirat maupun tersurat serta praktek para 

sahabat Nabi Saw. Karenanya proses terbentuknya Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah sebagai suatu paham (setelah kurun ketiga) memerlukan 

jangka waktu. Seperti diketahui, pemikiran keagamaan dalam 

berbagai bidang, ilmu tauhid, fiqh, dan tasawuf terbentuk tidak dalam 

satu masa, tetapi muncul bertahap dalam waktu yang berbeda. 

Sebagaimana diterangkan diatas  Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  

terdiri dari tiga kata, Ahl, al-Sunnah, dan al-Jamā’ah. Ketiganya 

merupakan satu kesatuan bukan sesuatu yang terpisah.
15

 

Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Ahl, mengandung beberapa makna. Diantaranya bermakna 

keluarga, kerabat, dan penduduk yang memeluk aliran  atau 

pengikut suatu mazhab. Dalam al-Qur’an ada tiga makna Ahl, 

yaitu: 
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a. Ahl, berarti keluarga sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an: 

     

   

Artinya:"Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku termasuk 

keluargaku (QS. Hud: 45). 

Demikian pula dalam ayat lain: 

     

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 

shalat (QS. Thaha: 132). 

 

b. Ahl, berarti penduduk, seperti dalam firman Allah: 

   
  

  
   

  
  

  
     

 
Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 

dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan 

kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka 

Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (QS. 

Al-A’raf: 96). 

c. Ahl, berarti orang-orang yang memiliki sesuatu disiplin ilmu  

(ahli sejarah atau ahli kimia). Allah berfirman: 

   

      



 

 

Artinya: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui (mengerti) 

(QS. al-Nahl: 43). 

2. Al-Sunnah 

a. Al-Sunnah adalah wahyu Allah (bukan al-Qur’an) atau suatu 

perkara yang dibawa oleh Rasulullah Saw selain al-Qur’an. 

b. Al-Sunnah berarti perkara yang diperbuat oleh Nabi Saw yang 

diucapkan dan ditetapkannya. Ini mengandung semua yang 

dibawa oleh Nabi secara umum. 

c. Al-Sunnah ialah setiap perintah yang bukan wajib apabila 

dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak 

dilaksanakan  tidak  mendapat apa-apa. Ini juga disebut mandub. 

3. Al- Jamā’ah 

a. Al- Jamā’ah adalah  orang  atau  kelompok yang berpegang 

pada sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku.  

b. Al- Jamā’ah ialah kumpulan terbesar (al-Sawadu al-azham).
16

 

Menurut pengertian istilah yang dimaksud dengan Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah  (Aswaja)  ialah orang-orang yang selalu 

berpedoman pada sunnah Nabi  Muhammad  Saw dan amal 

perbuatan para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan, 

amal-amal lahiriah serta akhlak hati. 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  bukanlah suatu paham yang 

baru bangkit sebagai reaksi dari munculnya beberapa aliran yang 
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menyimpang dari ajaran Rasulullah Saw yang murni. Seperti Syiah, 

Khawarij, Mu’tazilah, dan  sebagainya.  Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  

sudah  ada  sebelum  ajaran-ajaran yang menyimpang tersebut 

muncul. Aliran-aliran itulah yang merupakan gangguan terhadap 

kemurnian  al-Sunnah wa al-Jamā’ah. Setelah  gangguan itu 

membadai dan berkecamuk dirasakan, maka perlunya predikat  Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah  dipopulerkan oleh kaum muslimin yang tetap 

setia menegakkan al-Sunnah wa al-Jamā’ah, mempertahankannya 

dari segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh aliran-aliran  

yang mengganggu itu. Mengajak seluruh pemeluk Islam untuk 

kembali kepada al-Sunnah wa al-Jamā’ah . 

Sebagai kenyataan, perkembangan Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah  terdapat dua versi, secara umum dan khusus. Secara umum 

keberadaannya  sebagai  perlawanan  terhadap golongan Syiah secara 

keseluruhan kecuali kelompok syiah al-Rafidah (syiah yang tidak 

mengikuti ajaran imam Zaid bin Ali). Sedangkan Aswaja secara 

khusus  keberadaannya  dihajatkan  untuk  melawan  bid’ah  dan Ahl 

al-Ahwa’ (kaum yang menurutkan hawa nafsu).
17

 

Menurut Muhammad bin Husain bin Hasan, sunnah disini 

diartikan jalan yang lurus dalam agama. yaitu apa yang terjadi pada 

diri Rasululah Saw, khulafā  al-rāsyidīn, baik perkataan dengan 

i’tikad, perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan mereka. 
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Sedangkan  Jamā’ah  adalah  perkumpulan yang merupakan  

kebalikan  dari  perpecahan. Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  ialah 

sekelompok pengikut sunnah dengan berpegang teguh pada sunah, 

petunjuk Nabi Saw, mengikuti jejak, dan thariqatnya daik dalam 

i’tikad, perkataan maupun perbuatan. 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  adalah kelompok orang yang 

mewajibkan  dirinya  bersepakat  dan bersekutu dengan kebenaran 

serta memiliki komitmen yang sama dalam hal jihad, sunah, maupun 

kesetiaan mengikuti langkah Nabi dan sahabatnya. Mereka tidak 

berbuat bid’ah, menuruti hawa nafsu dan perpecahan. 

Adapun sebagian ciri-ciri Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  

(Aswaja) dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Sangat  fanatik  terhadap  Rasulullah Saw. Senantiasa  mengajarkan 

hadis  dan  perbuatan  Nabi  kepada  orang  lain. Selalu 

memuliakan  dan  mengagungkan  Nabi, sebab Nabilah yang 

mampu membedakan antara yang hak dan batil. 

2. Menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai iman, rujukan atas 

persoalan agama. Adapun yang terjadi pada dirinya baik berupa 

pandangan, gerak hati, maupun pikirannya selalu dikembalikan 

kepada Allah manakala semua pandangan akalnya terdapat 

kesesuaian dengan al-qur’an dan sunnah. Sebaliknya bila terjadi 

pertentangan, mereka tetap memenangkan keduanya. Karena yakin 

bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah selalu berada dalam kebenaran 



 

 

hakiki, sedangkan pandangan manusia kadang-kadang benar 

kadang salah.
18

 

3. Berpegang teguh atas kebenaran sunah Nabi, tidak kepada 

ungkapan-ungkapan lain diluar sunnah. Semua pendapat dan 

pandangannya  dinisbatkan kepada al-Qur’an dan hadis, berbeda 

dengan ahli bid’ah yang mendasarkan pendapatnya dengan 

pendapat orang lain. Bahkan terkadang berdasarkan sebuah 

ungkapan atau makalah saja. 

4. Keberadaan  mereka meskipun  berbeda  negara, zaman, dan 

tempat  tinggal, tetap satu tulisan atau hasil karangannya mulai dari 

awal sampai akhir, apakah itu berhubungan dengan i’tikad, 

keyakinan, atau yang lain. Tidak terlihat perbedaan dan perpecahan 

antara sesama sunni. Mereka selalu mendasarkan pendapatnya 

kepada  ulama  salaf  al-shalih  berdasarkan firman allah berikut 

ini: 

  
   

    
   

     
 

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? 

kalau kiranya  al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah 

mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya 

(QS. Al-Nisa’:82). 
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5. Mereka selalu berada ditengah manakala terjadi perselisihan 

atau perpecahan, sebagaimana islam berada ditengah-tengah 

diantara berbagai agama.
19

 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah terdiri dari tiga kata yang 

masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Adapun 

penjabarannya sebagai berikut: 

Ahl adalah kata Arab yang makna asalnya adalah keluarga. Kata 

ini kemudian mengalami perluasan makna ketika dipakai untuk 

menunjuk keluarga atau kumpulan yang lebih besar, seperti bani, 

kelompok, organisasi, maupun golongan. Makna terapan semacam ini 

akhirnya kata ahl bisa diartikan juga golongan, kelompok, aliran, 

pengikut, dan madzhab. Ahl  adalah qabilah yang mempunyai kerabat. 

Dalam hal ini orang yang berpegangan pada Ahl al-madhab. 

Al-Sunnah memiliki beberapa makna menurut al-Sayyed 

Murtadza al-Zubaidi yaitu jalan menuju Allah  atau amalan 

Rasulullah, ketika lafad sunnah dinisbatkan dengan syara’ mempunyai 

beberapa makna. Diantaranya adalah perjalanan sejarah kehidupan 

Rasulullah. Apa  yang  dilakukan  Rasulullah  atau yang ditempuh 

oleh Nabi Saw, baik dalam bentuk ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan 

taqrir (ketetapan Nabi). Dalam istilah fiqh yaitu suatu perbuatan 

dikerjakan apat pahala, jika ditinggal tidak apa-apa. Dalam istilah 

ushul fiqh yaitu sesuatu yang dinukil dari Nabi Saw secara khusus 
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yang bukan nash al-Qur’an. Diantara ulama yang mengartikan 

demikian adalah al-Syatibi dalam al-Muwāfaqat. Para ulama tauhid 

dan ilmu kalam khususnya yang menguasai sejarah Islam mengartikan 

al-Sunnah sebagai kelompok yang bukan ahli bid’ah. 

Al-Jamā’ah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai 

kesamaan arti dengan kata al-Ijtima’. Sedangkan makna aslinya 

adalah  perkumpulan atau persatuan tiga orang atau lebih. Menurut 

istilah syara’ mempunyai beberapa makna diantaranya 

menghubungkan antara salat imam dengan salat makmum, atau 

perkumpulan manusia untuk mengangkat pemimpin yang dibai’at oleh 

Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi (ulama dan pemimpin).
20

 

Menurut  K.H  Hasyim  Asy’ari,  Ahl  al-Sunnah  wa al-

Jamā’ah  adalah  ulama  dalam  bidang  tafsir  al-Qur’an, sunnah 

rasul, dan  fiqh yang tunduk pada tradisi Rasul dan khulafā al-

rāsyidīn. Beliau menyatakan sampai sekarang ulama tersebut 

termasuk  mereka  yang  mengikuti  madzhab  Maliki,  Hanafi,  

Syafi’i, dan Hambali. Doktrin ini diterapkan dalam NU yang 

menyatakan  sebagai pengikut, penjaga, dan penyebar faham  Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah. NU menerima  doktrin ini dengan sepenuh 

hati karena sesuai dengan tujuan-tujuan NU, khususnya yang 

berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia yaitu 

mengikuti salah satu empat madzhab Sunni dan menjaga kurikulum 
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pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah yang berarti mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan 

kesepakatan ulama.
21

 

Sebagian berpendapat bahwa Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah 

merupakan istilah yang muncul pasca kenabian. Sekalipum kata 

“Sunnah” dan “Jama’ah” sudah lazim dipakai dalam tulisan-tulisan 

Arab, namun tampaknya hal tersebut bukan sebagai sebuah mazhab 

keyakinan. Misalnya terlihat dalam surat-surat al-Ma’mun kepada 

gubernurnya Ishaq ibn Ibrahim pada tahun 218 H, sebelum Al-Asy’ari 

lahir, tercantum kutipan kalimat “Wa nasabu anfusahum ila al-

Sunnah” (mereka mempertalikan diri dengan sunnah), dan kalimat 

“Ahlul haq wad din wa al- Jamā’ah” (ahli kebenaran, agama, dan 

jama’ah). 

Said Aqil Siradj menyebutkan bahwa  Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad Saw maupun masa 

pemerintahan khulafā’ al-rāsyidīn, bahkan tidak dikenal di zaman 

pemerintahan Bani Umayyah. Menurutnya terma  Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamā’ah merupakan diksi baru atau sekurang-kurangnya tidak 

pernah digunakan sebelumnya dimasa Nabi dan pada periode 

sahabat.
22

 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah dalam dinamika keagamaan 

Nusantara dan terutama di pulau Jawa, merujuk pada praktek 
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keagamaan muslim yang memegang teguh pada salah satu madzhab 

populer (Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hanbali). Catatan penting 

lainnya adalah bahwa  Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah juga merujuk 

kepada seseorang, kelompok, organisasi, atau gerakan yang begitu 

afirmatif terhadap budaya setempat. Dalam konteks Nusantara dan 

terutama Jawa, misalnya berbagai artikulasi kebudayaan yang 

sebelumnya tumbuh dan berkembang tetap dipertahankan oleh Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah. Bahkan tradisi keagamaan yang datang dari 

luar dirinya, Syī’ah misalnya juga diadopsi dan diafarmasi menjadi 

bagian dari artikulasi keagamaan di kalangan komunitas Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah.
23

 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah  adalah  ajaran Islam yang murni 

sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Saw dan diamalkan oleh 

beliau bersama para sahabatnya. Oleh karena itu dapat dipastikan 

bahwa karakter  Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah serambutpun tidak 

bergeser dari karakter agama Islam sendiri. Karakter Ahl al-Sunnah 

wa al-Jamā’ah adalah karakter agama Islam sendiri. 

Ada tiga kata istilah yang diambil dari al-Qur’an dalam 

menggambarkan  karakter agama Islam, yaitu: al-tawassuth yang 

berarti pertengahan, al-I’tidal artinya tegak lurus, tidak condong ke 

kanan-kann dan tidak condong ke kiri-kiri, dan al-tawāzun 
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mempunyai arti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan 

suatu unsur atau kekurangan suatu unsur yang lain. 

Manifestasi  prinsip dan karakter al-tawassuth ini tampak pada 

segala bidang ajaran agama Islam yang harus dipertahankan,  

dipelihara, dan dikembangkan sebaik-baiknya. Terutama oleh kaum 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah, pengikut al-Sunnah wa al-Jamā’ah. 

Diantaranya: 

1. Bidang Aqidah 

Keseimbangan antara penggunaan dalil aqli dengan dalil 

naqli, tidak tergesa menjatuhkan vonis musyrik, kufur, atas 

mereka karena satu dan hal yang belum dapat memurnikan 

tauhuid. 

2. Bidang Syari’ah 

Berpegang pada al-Qur’an dan al-Hadis dengan 

menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Pada masalah yang dhanniyat dapat ditoleransi adanya 

perbedaan pendapat selama masih tidak bertentangan dengan 

prinsip agama. 

3. Bidang Akhlak 

Tidak mencegah bahkan menganjurkan usaha 

memperdalam penghayatan ajaran Islam dengan riyadhlah dan 

mujadalah menurut Kaifiyah yang tidak bertentangan dengan 



 

 

prinsip hukum dan ajaran Islam, mencegah ekstrim dan dan sikap 

menjerumuskan orang kepada penyelewengan akidah dan syari’ah. 

4. Bidang Pergaulan antar Golongan 

Saling mengerti dan menghormati, serta permusuhan 

terhadap suatu golongan hanya boleh dilakukan terhadap golongan 

yang nyata memusuhi agama Islam dan umat Islam. 

5. Bidang Kehidupan Bernegara dan Berdakwah 

Pemerintah  yang  sah  harus  ditempatkan  pada  

kedudukan  yang  terhormat dan ditaati selama tidak 

menyeleweng, juga negara Nasional wajib dipelihara dan 

dipertahankan eksistensinya. Berdakwah  dilakukan dengan 

sasaran tujuan yang jelas, keterangan yang jelas, dan mengajak 

masyarakat  untuk  berbuat  menciptakan  keadaan  yang lebih 

baik  terutama  ajaran  agama.
24

 

2. Amaliyah Aswaja 

Budaya, tardisi NU adalah amaliyah-amaliyah yang dilakukan 

orang-orang Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi keagamaan terbesar 

di Indonesia. Terbentuknya budaya dan tradisi NU tidak bisa lepas 

dari peran para wali sanga penyebar Islam di Indonesia, khususnya 

pulau Jawa, mereka menyampaikan dakwahnya dengan metode bi al-

hikmah wa al mauidzoh hasanah, santun, dan damai jauh dari cara-

cara kekerasan. Mereka tidak membentur budaya dan tradisi, tetapi 
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dengan kearifan dan kealimanmereka akan syari’at Islam. Mereka 

jadikan budaya dan tradisi sebagai media dakwah, budaya yang tidak 

sesuai syari’at Islam dirubah sedikt demi sedikit, hasilnya mayoritas 

penduduk Indonesia adalah muslim. Diantara amaliyah Aswaja adalah 

sebagai berikut: 

1) Dzikir setelah Shalat Fardhu 

Bersumber dari Tsaun Radiyallahu anhu, ia berkata, 

“Setiap kali selesai shalat, Rasulallah Saw membaca istighfar 

sebanyak tiga kali lalu berdo’a: Allahumma antassalam, 

waminkassalam, tabārakta ya dzal jalāliwal ikrām (ya Allah 

engkau maha pemberi keselamatan, dari engkaulah keselamatan, 

engkau maha memberkahi, wahai tuhan pemilik segenap kebesaran 

serta kemuliaan)” (HR. Muslimin). 

Bersumber dari al-Mughrirah bin Syu’bah sesungguhnya 

Nabi Saw setiap kali selesai menunaikan shalat fardhu beliau 

membaca, “Lā ilāha illallah wahdahu lā syarīkalah, lahulmulku 

walahul hamdu, wahuwa ‘alā kulli sya’in qadīr. Bersumber dari 

Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, “Barang 

siapa yang membaca tasbih kepada Allah setiap selesai shalat  

sebanyak tiga puluh tiga kali, membaca tahmid kepada Allah 

sebanyak tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir kepada Allah 

sebanyak tiga puluh tiga kali dan itu baru sembilan puluh 

sembilan, lalu genap seratus ia membaca lā ilāhaillallah wahdahu 



 

 

lā syarīkalah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli 

syai’in qodīr. Niscaya dosa-dosanya diampuni walau seperti buih 

di laut (HR. Muslim).
25

   

2) Isra’ Mi’raj  

Isra’ adalah perjalanan malam Rasulullah Saw dari masjidil 

Haram (makkatul mukarramah) menuju masjidil  Aqsha  

(Palestina) dengan mengendarai burraq bersama malaikat Jibril 

beserta malaikat yang lain.  

Mi’raj adalah naiknya Rasulullah Saw bersama malaikat 

Jibril dari baitul maqdis menuju langit pertama sampai langit 

ketujuh dan naik ke sidratul muntaha yang ada di atasnya untuk 

menerima wahyu dari Allah Swt. Termasuk perintah shalat dan 

lainnya.
26

 Peristiwa Isra’ Mi’raj dijelaskan oleh Allah Swt dalam 

al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 1: 

   
   

  
  

  
  
  

    
     

 
Artinya: Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya 

pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil 
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Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya[847] agar 

Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda 

(kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui (QS. al-Isra’: 1). 

 

3) Istighasah  

Istighasah  yaitu seorang hamba meminta pertolongan pada 

orang yang dapat menolong atau yang dapat meringankan beban 

ketika terjatuh dalam kesulitan. Meminta pertolongan pada selain 

Allah Swt dengan menimbang bahwasanya makhluk yang dimintai 

pertolongan hanya sebagai sebab dan perantara karena hakikatnya 

pertolongan hanya dari Allah Swt, akan tetapi hal tersebut tidak 

bisa menafikkan adanya Allah Swt telah menjadikan sebab-sebab 

dan perantara yang Dia sediakan untuk sebuah pertolongan.
27

 

4) Merayakan Maulid Nabi Muhammad Saw 

Rasulullah Saw mensyukuri hari kelahiran dengan 

berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan: 

 “Dari Abu Qatadah al-Anshari bahwa Rasulullah Saw 

pernah ditanya tentang  puasa  senin. Maka beliau 

menjawab, “Pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu 

diturunkan kepadaku” (HR. Muslim [1977]). 

Walaupun  dengan  tata  cara  yang  berbeda, tetapi apa 

yang  di lakukan  Rasul dan perayaan maulid yang dilaksanakan 
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oleh umat Islam saat ini mempunyai esensi yang sama, yakni 

bergembira  dan  bersyukur  atas  kelahiran  Rasulullah sebagai 

suatu nikmat yang amat besar. Sekitar lima abad yang lalu Imam 

Jalaludin al-Suyuthi  (849-910 H /1445-1505 M ) pernah  

menjawab polemik tentang perayaan maulid Nabi. Di dalam al-

hawi li al-fatawi beliau menjelaskan:  

“Ada sebuah pertanyaan tentang maulid Nabi pada bulan 

Rabi’ul Awal, bagaimana hukumnya menurut syara’. 

Apakah terpuji ataukah tercela? Dan apakah orang yang 

melakukannya diberi pahala ataukah tidak? beliau 

menjawab, ”Jawabannya menurut saya bahwa semula 

perayaan  maulid  Nabi  yaitu manusia berkumpul, 

membaca al-Qur’an  dan  kisah-kisah  teladan  Nabi sejak 

kelahirannya  sampai  perjalanan  kehidupannya. Kemudian 

menghidangkan  makanan  yang  dinikmati  bersama, 

setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak 

lebih. Semua itu termasuk bid’ah hasanah. Orang yang 

melakukannya  diberi  pahala  karena mengagungkan 

derajat  Nabi, menampakkan  suka cita dan kegembiraan 

atas  kelahiran  Nabi  Muhammad  yang mulia.” 

 

Bahkan hal ini juga diakui oleh Ibnu Taimiyyah, 

sebagaimana dikutip oleh Sayyidina Muhammad bin Alawi al-

Maliki: 

“Ibnu Taimiyyah berkata, “Orang-orang yang 

melaksanakan perayaan Maulid Nabi akan diberi pahala. 

Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang, 

adakalanya bertujuan meniru kalangan Nasrani yang 

memperingati kelahiran Isa As, dan adakalanya juga 

dilakukan sebagai ekpresi rasa cinta dan penghormatan 

kepada Nabi. Allah akan memberi pahala kepada mereka 

atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan dosa atas 

bid’ah yang mereka lakukan.” 

 

Imam Jalaluddin al-Suyuthi mengatakan bahwa orang yang 

pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw 



 

 

adalah penguasa Ibril, raja Muzhaffar Abu Sa’id al- Kukburi bin 

Zainuddin Ali bin Buktikin, seorang raja yang mulia, luhur, dan 

pemurah. Beliau merayakan maulid Nabi yang mulia pada bulan 

Rabi’ul Awal dengan perayaan yang meriah. Beliau adalah seorang 

raja yang shaleh dan bermadzhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah.
28

 

5) Ziarah Kubur 

Ziarah kubur adalah datang ke tempat pemakaman dengan 

niat dengan tujuan untuk mendo’akan orang yang telah wafat agar 

segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan selama hidup di 

dunia senantiasa diampuni oleh Allah Swt, segala amal ibadahnya 

diterima oleh Allah Swt serta mendapatkan pahala yang berlipat 

ganda. 

Faham Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah berpendapat bahwa 

ziarah kubur hukumnya adalah sunnah bagi setiap orang laki-laki. 

Sementara hukumnya makruh bagi setiap wanita. Ziarah kubur 

sangat dianjurkan dilaksanakan pada setiap malam jum’at, pada 

hari besar Islam seperti hari raya idul fitri, idul adha, dan hari besar 

lainnya, lalu ke makam kedua orang tua, orang saleh, ulama, tokoh 

masyarakat, baik ada hubungan kerabat maupun tidak ada. 

Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 

10: 
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Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka 

(Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb 

Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami 

yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan 

janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati 

Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb 

Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi 

Maha Penyayang” (QS. Al-Hasyr: 10).
29

 

Pada awal Islam datang, Rasulullah Saw melarang 

umatnya untuk berziarah kubur karena pada waktu itu iman orang-

orang muslim masih lemah, sehingga dikhawatirkan akan 

menyembah kuburan, berbuat musyrik, dengan cara meminta-minta 

pada orang yang sudah meninggal yang diziarahi. Setelah dirasa 

umat Islam sudah kuat imannya, maka Rasulullah Saw 

menganjurkan berziarah kubur. Rasulullah Saw bersabda dalam 

hadis yang diriwayatkan Imam Muslim: 
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 Rasulullah Saw bersabda: “Aku pernah melarang kalian 

semua dahulu untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah 

kalian” (HR. Muslim).
30

 

Setelah Rasulullah Saw menganjurkan ziarah kubur baik 

para ulama salaf (dahulu) dan ulama khalaf (sekarang) sepakat 

bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah dengan ketentuan 

berikut:berniat mendo’akan orang yang diziarahi, berniat tabarruk 

(berharap mendapat berkah) dari orang yang diziarahi, berniat 

tawassul (menjadikan lantaran) terhadap orang yang diziarahi, niat 

meminta hanya kepada Allah Swt bukan orang yang diziarahi, dan 

meyakini diterima atau tidaknya hak dan ketentuan dari Allah 

Swt.
31

 

6) Do’a Qunut 

Qunut dalam bahasa artinya do’a, sedang dalam istilah 

adalah do’a yang dibaca waktu i’tidal rakaat kedua, baik dalam 

shalat fardhu yang lima untuk qunut nazilah, maupun shalat witir 

mulai pertengahan bulan Ramadhan, atau dalam shalat subuh. 

Sedang do’a qunut dalam shalat subuh sudah menjadi ciri 

masyarakat yang berfaham Syafi’i khususnya kaum Nahdliyin. 

Dasarnya ialah hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh banyak 

muhaddis dengan redaksi yang bervariatif (macam-macam). 
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Ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum melakukan 

qunut adalah sunnah (Imam Syafi’i), bahkan  mustahab (Imam 

Malik), baik qunut nazilah maupun qunut subuh dan witir, sebab 

sesuai dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut: 

Dalil (dasar) yang statusnya menjeaskan pada terjadinya 

suatu perkara (kasus), harus didahulukan dari pada dalil (dasar) 

yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada, sebab dalil 

yang menjelaskan tersebut menunjukkan adanya pengertian yang 

lebih konkrit daripada dalil yang meniadakan.
32

 

Dari kenyataan seperti itulah maka para ahli hukum Islam 

berkomentar dengan kitab-kitab sebagai berikut: 

Dari kitab fiqh al sunnah, Ulama Syafi’i mengatakan 

“kedudukan qunut pada shalat subuh, persisnya ketika bangkit 

dari ruku’ (i’tidal) pada rakaat kedua hukumnya sunnah karena 

ada hadis yang diriwayatkan kebanyakan ahli hadis kecuali 

Tirmidzi. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Sirin, Anas bin 

Malik pernah ditanya apakah Nabi menjalankan qunut ketika 

shalat subuh? Jawab Anas : Ya, kemudian ditanya lagi, letaknya 

dimana, sebelum atau sesuadah ruku’? Jawabnya sesudah ruku’.
33

 

7) Tawassul  

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah membolehkan tawassul 

berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis yang menganjurkan “mencari 
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wasilah”. Boleh bertawassul dengan para Rasul, Nabi, dan orang-

orang shaleh. Sangat berbeda antara tawassul (berperantara) 

menggunakan berhala dengan tawassul pada para Nabi dan orang-

orang shaleh. Orang bertawassul (berperantara) dengan berhala 

disebut menyembah, sebab berhala tidak ada sediitpun kelebihan di 

sisi Allah Swt. Lain halnya para Nabi dan orang shaleh mereka 

memiliki kelebihan di sisi Allah Swt yakni berupa keNabian dan 

ilmu.
34

 

8) Pujian 

Pujian adalah istilah khas orang NU. Pujian adalah 

sanjungan untuk Allah. Dalam praktiknya, pujian bisa jadi kalimat 

yang mengandung pujian. Namun sering kita dengar adalah 

lantunan shalawat Nabi dengan beragam nasyidnya. Kadang 

ungkapan ajaran atau pesan moral para Wali sanga meski dengan 

bahasa Jawa yang kental. Waktu pujian biasanya setelah adzan, 

sebelum shalat berjama’ah. Hal ini ditempuh karena ingin 

memanfaatkan waktu ketimbang hanya bercengkrama menanti 

datangnya imam jama’ah. Sebenarnya waktu yang cuma sebentar 

ini adalah waktu yang istimewa.  

Para makmum (tua, muda, dan anak-anak) yang telah 

datang lebih dahulu dari imam dapat bersama-sama melantunkan 

pujian. Pujian ini akan nampak ramai bersaut-saut saat shalat 

                                                           
34

Abu An’im, Referensi Penting Amaliyah NU dan Problematika Masyarakat (Jawa Barat: 

Mu’jizat, 2010), 31.  



 

 

Subuh, Maghrib, dan Isya’, di perkampungan orang NU yang 

banyak mushala dan masjid. Bagi orang yang belum terbiasa 

mungkin sedikit agak terganggu karena sekilas ada kesan adu 

kekuatan suara dan adu pengeras yang paling baik dan mahal. 

Tetapi sebenarnya hanya mengisi waktu, bero’a, membaca shalat 

atas Nabi dari pada ngobrol sesuatu yang bisa mendatangkan dosa.  

Pujian yang dilakukan orang-orang NU ini berdasar pada 

hadis Nabi, sebagai berikut:  

Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda: Tidak ditolak 

do’a yang dipanjatkan antara adzan dan iqamat (HR. Abu 

Dawud, al-Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu al-Sunny).
35

 

9) Shalat Tarawih dan Witir 

Mayarakat Jawa mayoritas Nahdliyin bahwa di dalam bulan 

Ramadhan kaum muslimin berkumpul bersama di mushala dan 

masjid untuk melaksanakan kewajiban shalat Isya’ dan dilanjutkan 

shalat tarawih secara berjama’ah, kemudian ditutup dengan shalat 

witir dengan berjama’ah. Dengan demikian shalat tarawih adalah 

shalat malam yang dilakukan khusus pada bulan ramadhan setelah 

melaksanakan shalat Isya’. Sedangkan shalat witir adalah shalat 

malam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas rakaat yang 

dilakukan setelah melakukan shalat Isya’ dan salam setiap 

                                                           
35

Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 

202-204.  



 

 

mendapat dua rakaat lalu diakhiri dengan satu rakaat. Baik 

dilaksanakan pada bulan ramadhan maupun diluar ramadhan.
36

 

Imam Nawawi, Ibn al-Mubarak, dan Imam al-Syafi’i, 

tentang hadis yang diriwayatkan Imam al-Turmudzi, yaitu: 

Mayoritas ahli ilmu mengikuti yang diriwayatkan oleh 

Sayyidina Umar, Ali, dan sahabat-sahabat Nabi tentang 

shalat tarawih 20 rakaat. Ini juga merupakan pendapat al-

Tsaury, Ibn al-Mubarak, dan Imam Syafi’i. Imam Syafi’i 

berkata, “Inilah yang aku jumpai di negara kami Makkah. 

Mereka semua (penduduk Makkah) shalat tarawih sebanyak 

20 rakaat.”
37

 

Hukum shalat witir adalah sunnah muakkad. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Nabi Saw dalam hadis sebagai berikut: 

Dari Aisyah RA, beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah 

Saw itu tidak pernah menambah shalat malam bulan 

Ramadhan atau lainnya melebihi sebelas rakaat (HR. 

Bukhari). 

Hadis riwayat al-Baihaqi, yaitu: 

Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: “Kerjakanlah shalat witir lima, tujuh, sembilan 

atau sebelas rakaat.” Hadis riwayat Uslim, dari Aisyah: 

Rasulullah Saw melaksanakan shalat setelah melakukan 
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shalat Isya’ sebelas rakaat, yang dilakukannya satu 

salaman setiap dua rakaat dan shalat witir satu rakaat.
38

 

10) Do’a saat Hamil (Tingkeban dan Pitonan) 

Selama masa kehamilan ada beberapa tradisi selamatan dan 

do’a. Ada tingkeban (selamatan 130 hari, 4 bulan) dan pitonan 

(selamatan 7 bulan) amaliyah ini masuk dalam ayat al-A’raf ayat 

189: 

    
   

  
   

   
   
    

   
   

  
  

 
Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan 

dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia 

merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, 

isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 

teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian 

tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) 

bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 

"Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang 
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saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang 

bersyukur" (QS. Al-A’raf: 189). 

Rasulullah Saw mendo’akan janin Ummu Sulaim dan Abu 

Thalhah:  

“Bab tentang riwayat do’a Nabi Saw dengan keberkahan 

untuk kehamilan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, Abu 

Thalhah bersetubuh dengannya, kemudian Nabi 

mendoa’kan: “Semoga Allah memberkati kalian berdua di 

malam kalian”. Ummu Sulaim melahirkan anak untuk Abu 

Thalhah, bernama Abullah. Mereka menyebutkan Abdullah 

termasuk orang terbaik di masanya.”39 

11) Tahlilan dan Yasinan 

Tahlilan adalah amalan umat Islam sejak dulu, bukan 

warisan Hindhu-Budha, sebab sudah pasti Hindhu-Budha tidak 

akan membaca Lā ilāha illa Allah.
40

 Amaliyah di malam jum’at 

yang disunahkan terkait al-Qur’an adalah membaca surat al-Kahfi. 

Menurut ahli hadis Syaikh al-Munawi, amalan di malam jum’at 

tidak hanya surat al-Kahfi namun ada juga surat lain termasuk 

membaca surat yasin.
41

 

12) Salaman setelah Shalat 
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Salaman (istilah Jawa) artinya adalah berjabatan tangan. 

Hal ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslim setiap kali bertemu 

dengan sesama muslim, dimanapun berada, hingga menjadi budaya 

yang sulit ditinggalkan bahkan dilakukan pula saat selesai 

melakukan kewajiban shalat. Hukum berjabat tangan adalah sunnah 

dengan syarat: laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan 

perempuan, dan laki-laki dengan perempuan yang masih mahrom. 

Masalah berjabat tangan tidak ada kaitannya dengan 

amaliyah shalat, hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw sebagai 

berikut: 

Dari Barra’ bin ‘Azib, beliau berkata Rasululah Saw 

bersabda: Tidak akan dianggap bertemu diantara dua 

orang lelaki, lalu keduanya berjabatan tangan kecuali 

diampuni dosanya sebelum mereka berdua berpisah (HR. 

Ibnu Majah).
42

 

13) Berzanjen, Diba’’an, Burdahan, dan Manaqiban 

Melihat lirik syair maupun prosa yang terdapat dalam kitab 

al-Barzanji, seratus persen isinya memuat biografi, sejarah hidup, 

dan kehidupan Rasulullah. Demikian pula yang ada di kitab diba’ 

dan burdah. Tiga kitab ini yang berlaku bagi orang NU dalam 

melakukan ritual Mauludiyah atau menyambut kelahiran 

Rasulullah. Yang satunya khusus pujian untuk Sulthanul Auliya, 
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Syaikh Abdul Qadir al-Jilany. Akan tetapi dalam praktiknya, al-

Barzanji, al-Diba’i, kasidah, burdah, dan manaqib Syaikh Abdul 

Qadir al-Jilany sering dibaca ketika ada hajat anak lahir, hajat 

menantu, khitanan, tingkeban, masalah yang sulit terpecah dan 

musibah yang berlarut-larut yang tidak ada maksud lain mohon 

berkah Rasulullah Saw akan terkabulkan semua yang dihajatkan. 

Ditengah acara diba’an atau berzanjen ada ritual berdiri 

“Sirakalan” orang Jawa menyebutnya, dari kalimat asyraqal badru 

‘alaina, dimana kalau sudah sampai di situ hadirin dimohon 

berdiri. Berdiri karena kehadiran Nabi Muhammad ditengah 

majelis. Menurut keputusan Muktamar NU ke-5 1930 di 

Pekalongan, berdiri ketika diba’an hukumnya sunnah.
43

 

3. Radikalisme  

1) Pengertian radikalisme 

Terminologi radikalisme dalam agama, apabila 

dihubungkan dengan istilah bahasa Arab, sampai saat ini belum 

ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Istilah ini murni produk 

Barat yang sering dihubungkan dengan fundamentalisme dalam 

Islam. Dalam tradisi Barat istilah fundamentalisme dalam Islam 

sering ditukar dengan istilah lain, seperti: “ekstrimisme Islam” 

sebagaimana dilakukan oleh Gilles Kepel Dalam kamus bahasa 

Indonesia radikal bermakna menyeluruh, habis-habisan, amat 
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keras, dalam menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan, 

dan sebagainya). Secara terminologis, radikalisme agama berarti 

perilaku keagamaan yang menyalahi syariat, mengambil karakter 

keras sekali antara dua pihak yang bertikai. Bertujuan 

merealisasikan target-target tertentu atau mengubah situasi sosial 

tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama. 

Cara-cara kekerasan dan teror adalah salah satu cara yang 

sering digunakan kelompok radikal untuk mencapai tujuannya. 

Radikalisme agama sebagai fenomena merupakan semacam 

kegelisahan berlebih-lebihan yang dialami seseorang. Hal itu 

adakalanya karena pikiran yang hampa dan adakalanya karena 

pandangan pesimis sebagai akibat ketidaktahuan pada hukum-

hukum agama.
44

 

Terminologi radikalisme memang beragam. Namun secara 

esensial, radikalisme umumnya selalu dikaitkan dengan 

pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan 

oleh kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku 

pada saat itu.
45

 

2) Kemunculan Gerakan Radikalisme di Indonesia 

Kemunculan gerakan Islam radikal di Indonesia disebabkan 

oleh dua faktor: pertama, faktor internal dari dalam umat Islam 
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sendiri yang telah terjadi penyimpangan norma-norma agama. 

Kedua, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan 

penguasa maupun hegemoni Barat. 

3) Ciri-Ciri Radikalisme 

Kelompok radikal memiliki ciri-ciri antara lain: pertama, 

sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok 

lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari 

kalangan yang seakan-akan mereka adalah Nabi yang tak pernah 

melakukan kesalahan. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan, 

karena manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif dan hanya 

Allah yang tahu kebenaran absolut. Oleh sebab itu, jika ada 

kelompok yang merasa benar sendiri, maka secara langsung 

mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah. 

Kedua, radikalisme mempersulit agama Islam yang 

sejatinya ringan dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan 

wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan 

dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-

persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Contohnya 

adalah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan celana 

di atas mata kaki. Umat Islam seyogyanya memprioritaskan 

kewajiban ketimbang hal-hal sunnah yang sepele. 

Ketiga, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam 

beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah 



 

 

mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi Saw 

sehingga dakwahnya membuat umat Islam masih merasa ketakutan 

dan keberatan. 

Keempat, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, 

dan emosional dalam berdakwah. Kelima, kelompok radikal mudah 

berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Kelompok 

radikal sering merasa suci dan menggap kelompok lain sebagai ahli 

bid’ah dan sesat. 

Keenam, mudah mengkafirkan orang lain yang 

berpendapat. Di masa klasik, sikap seperti ini identik dengan 

golongan Khawarij. Kemudian di masa kontemporer identik 

dengan Jama’ah Takfir wa al-Hijrah dan kelompok-kelompok 

puritan. 
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya 

deskriptif kualitatif. Dimana pada penelitian ini, penulis melakukan dialog 

dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh masukan berupa data-data 

lisan kemudian melakukan pencatatan secara lengkap semua masukan 

yang diperoleh dari subjek tersebut. Data-data tersebut selanjutnya 

dideskripsi.
47

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian 

bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu 

yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam 

penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian data secara mendalam dan  

menganalisis intensif faktor- faktor yang terlibat di dalamnya.
48

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti 

dilokasi sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, 

                                                           
47

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 4. 
48

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Surabaya: SIC, 2001), 24. 



 

 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
49

 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui ketua Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo, kemudian 

dilanjutkan observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus harian 

Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo, dan warga Nahdliyin 

Ranting Keniten Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di 

Kelurahan Keniten kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo. Posisi 

tepatnya berada di utara desa Gupolo, timur desa Kertosari, selatan desa 

Bangunsari dan baratnya desa Beduri. Lebih tepatnya NU Ranting Keniten  

Ponorogo.  Dengan alasan bahwa pada saat ini  dijumpai warga yang 

mengikuti paham radikalisme dan jarang yang melestarikan amaliyah 

Aswaja.  

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang diperoleh berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti data tertulis,  foto, dan sejenisnya. Yang 

dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan tindakan orang- 
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orang yang diamati atau diwawancarai. Data ini direkam melalui 

catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan dokumen tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara.
50

 Kata-kata dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang mana data-data tersebut berisi tentang pelestarian 

amaliyah Aswaja dan bagaimana peran ketua Nahdlatul Ulama (NU) 

membentengi warga NU dari paham radikalisme di Ranting Keniten 

Ponorogo. 

2. Sumber  Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Secara umum sumber data penelitian 

kualitatif adalah tindakan dan perkataan manusia suatu latar yang  

bersifat alamiah.
51

 Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sumber data yaitu field research, adalah data 

yang diperoleh dari lapangan penelitian berupa sumber data baik berasal 

dari dokumen maupun berasal dari obyek manusia yaitu diperoleh dari 

ketua Nahdlatul Ulama Ranting Keniten, pengurus harian Nahdlatul 

Ulama Ranting Keniten Ponorogo, dan warga Nahdliyin Ranting 

Keniten Ponorogo sebagai pelaku pelestarian amaliyah Aswaja. 

 

 

                                                           
50

Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi Revisi  

(Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016), 46. 
51

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 22. 



 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data tetap merupakan langkah yang 

strategis karena tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan prosedur kondisi yang alami, sumber data primer, 

dan lebih banyak pada teknik observasi dan dokumentasi.
52

 Sebab bagi 

peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara bijak 

apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam 

dan diobservasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung dan 

disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

Hal ini dilakukan dengan teknik observasi (datang ketempat yang 

ingin diteliti), wawancara langsung dengan ketua Nahdlatul Ulama, 

Pengurus harian Nahdlatul Ulama, warga NU yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan pelestarian amaliyah Aswaja. Menggali informasi 

terkait pelaksanaan amaliyah Aswaja serta melihat perubahan ketika 

belum ada pelestarian sampai adanya melestarikan amaliyah Aswaja, dan 

mencari informasi tentang manfaat yang dirasakan bagi warga NU sebagai 

pelaku selama pelaksanaan kegiatan pelestarian amaliyah Aswaja. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 
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Wawancara adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang 

dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai 

topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-

jawabannya sendiri.
53

 Pada wawancara ini peneliti akan menanyakan 

hal-hal yang penting terkait penelitian kepada ketua NU, untuk lebih 

mendapatkan informasi yang mendalam terkait kegiatan pelestarian 

amaliyah Aswaja dan upayanya membentengi warga NU dari paham 

radikalisme.  

2. Teknik Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung.
54

 Dalam teknik observasi ini, peneliti melakukan 

pengamatan di lokasi penelitian untuk melihat langsung proses kegiatan 

pelestarian amaliyah Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo yang 

diselenggarakan setiap hari. Tujuan dari observasi ini adalah agar 

peneliti menemukan data-data yang diperlukan melalui kegiatan 

amaliyah Aswaja dan upaya membentengi warga NU dari paham 

radikalisme, melihat keaadaan masyarakat setempat, mengamati tentang 

siapa saja yang hadir dalam kegiatan amaliyah Aswaja, melihat antusias 

masyarakat terutama warga NU dalam menanggapi adanya kegiatan 

tersebut. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun 

dipilih yang sesuai dengan tujuan dan focus masalah.
55

 Tahap 

selanjutnya yaitu peneliti melakukan dokumentasi yang akan dijadikan 

bukti nyata bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian dan 

meneliti sesuatu yang benar-benar ada. 

Dokumentasi disini bisa berupa foto atau gambar, video dan 

rekaman saat peneliti melakukan wawancara, observasi, sampai 

pelaksanaan kegiatan amaliyah Aswaja berlangsung. gambar terkait 

data yang diperlukan seperti dokumen pelestarian amaliyah Aswaja dan 

keadaan warga Nahdliyin membentengi dari paham radikalisme, 

dokumen resmi terkait jadwal kegiatan mingguan atau bulanan bahkan 

tahunan yang masih berlaku dan dilaksanakan sampai sekarang,. 

Kemudian melihat struktur nama-nama anggota NU seperti ketua, 

sekretaris, bendahara, dan anggotanya. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, 
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dan mendukung pembuatan keputusan.
56

Analisis data merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, 

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
57

 

Selain itu analisis data adalah proses mencari data dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan sehingga 

dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya kedalam unit-unit menyusun pola, memilih mana 

yang pentingdan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
58

 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah 

suatu bentuk analisis yang memepertajam, memilih, memokuskan, 

membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan 

akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang 
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tinggi. Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang 

akan dicapai. Pada tahap ini peneliti mencari informasi terkait alasan 

tokoh NU mengadakan pelestarian amaliyah Aswaja, kemudian 

melihat tanggapan warga NU terkait adanya pelestarian amalan 

Aswaja, dan manfaat yang telah dirasakan setelah adanya pelestarian 

amaliyah Aswaja. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada 

temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian 

menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti 

dalam melakukan reduksi data. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Tahap Data Display (penyajian data adalah sebuah tahapan 

lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa 

kategori atau pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurka 

nuntuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil 

penelitian, yang merupakan temuan penelitian.
59

 

Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan semua data 

penting yang didapatkan dan menyusun dengan sebaik mungkin agar 

mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, peneliti menyajikan data tentang 

alasan dan tujuan tokoh NU melestarikan amaliyah Aswaja. 

Selanjutnya menyajikan tentang tanggapan warga NU dengan adanya 

pelestarian amaliyah Aswaja. 
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3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang terpenting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan pula diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang yang muncul dari 

data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, 

yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian yang kita 

miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan 

yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.
60

 

Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan semua data yang telah 

disusun dan disajikan. Seperti pengertian di atas peneliti mencocokkan 

atau mencari kebenaran tentang peran tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

dalam melestarikan amaliyah Aswaja, dan melihat seberapa besar 

pengaruh amaliyah Aswaja terhadap warga NU untuk membentengi 

dari paham radikalisme di Ranting Keniten Ponorogo. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
61

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan trigulasi. Ketekunan 

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

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari.
62

 Ketekunan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: 

1. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap hal- hal yang berhubungan dengan 

pelestarian amaliyah Aswaja yang dilakukan oleh warga Nahdliyin di 

Ranting Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

2. Menelaah secara rinci pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh hal tentang keadaan warga 

Nahdliyin membentengi dari paham radikalisme di Ranting Keniten 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. 

3. Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada 4 macam teknik 

triangulasi sebagai pemeriksaan, yaitu: sumber, metode, penyidik dan 

teori. 
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Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber.
63

 Berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal ini data dicapai peneliti dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ada 3 

tahapan antara lain: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan meliputi: menyususun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 
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informan, menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut etika 

penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisa Data 

Tahap analisa data meliputi: analisa selama dan pengumpulan 

data.
64

 Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data- data 

yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo 

Nahdlatul Ulama berdiri sekitar tahun 1980 an. Menurut cerita 

para sesepuh Nahdlatul Ulama, Kelurahan Keniten Ponorogo adalah 

Kelurahan yang memiliki empat lingkungan, diantaranya lingkungan 

Sablak, Gendingan, Poleng, dan Krajan. Di dalamnya terdapat 

penduduk asli dengan beraneka ragam agamanya meliputi kristen, 

budha, hindu, dan Islam tersebar di empat lingkungan tersebut. 

Masyarakat  Islam  saat itu sekitar 80% terkenal dengan sebutan Islam 

abangan. Islam abangan adalah istilah Jawa bagi golongan masyarakat 

penganut agama Islam yang tidak sepenuhnya menjalankan agama 

sesuai dengan syari’at. Menganggap dirinya muslim, namun tidak 

menjalankan ibadah  shalat  lima waktu, tidak  shalat  jum’at  bagi  

laki-laki, dan tidak pula menunaikan  ibadah haji meskipun mampu. 

Rukun Islam yang dipenuhi biasanya hanya mengucapkan  kalimat  

syahadat, berpuasa, dan zakat saja. Seiring dengan berjalannya waktu, 

datanglah dari kalangan kyai besama istri, gus (sebutan di pondok 

pesantren untuk anak kyai), ustadz, ustadzah (guru agama), guru, 

polri, pemuda-pemuda ahli ilmu agama, ahli ilmu umum yang sedang 

mencari tempat tinggal menetap dengan berbekal Islam rahmata Li al-



 

 

Ălamīn dari tanah kelahiran dan perantauan mereka. Semenjak para 

pendatang menetap tinggal di Kelurahan Keniten dan mengetahui 

beraneka macam masyarakatnya, terutama yang masih dengan Islam 

abangan. Maka  disuatu waktu mereka berdiskusi berinisiatif untuk 

mendirikan organisasi Nahdlatul  Ulama di Keniten Ponorogo dengan 

tujuan sebagai wadah para orang-orang NU untuk mendakwahkan 

Islam rahmata Li al-Ălamīn, mengenalkan  berbagai  macam  

amaliyah Aswaja, dan menanamkan akidah Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah. 

Rintisan  pengembangan Nahdlatul Ulama, secara pelan-pelan 

diadakan kegiatan keagamaan, sosial, dan pelestarian amaliyah 

Aswaja mulai digalakkan. Seperti  shalawatan,  berzanji,  istighasah, 

ziarah wali. Kegiatan dan amalan Aswaja tersebut sampai sekarang  

juga masih eksis berkembang  sampai  sekarang  berkat  pendatang  

terdahulu dan dorongan kyai, guru, polisi, dan dorongan warga NU 

yang hatinya terpaut pada amaliyah Aswaja.
65

 

2. Letak Geografis Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo 

Sekretariat Nahdlatul Ulama berada di rumah bapak Ahmad  

Zaelani selaku ketua NU Ranting Keniten Ponorogo jalan Letjend. S. 

Sukowati No.69 a Keniten Ponorogo lingkungan Krajan Kelurahan  

Keniten Ponorogo.  
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Secara administratif  pimpinan  Ranting  Nahdlatul Ulama 

Ponorogo yang merupakan daerah perkotaan  dengan diapit oleh 

beberapa desa di sekitar. Adapun perbatasan Kelurahan Keniten 

dengan desa lain yaitu: 

a.  Sebelah Utara  : Desa Bareng, Kecamatan Babadan 

b.  Sebe 

lah Timur  

: Desa Cekok, Kecamatan Babadan 

c.  Sebelah Selatan : Kelurahan banyudono, kecamatan ponorogo 

d.  Sebelah Barat  : Kelurahan Beduri, Kecamatan Ponorogo
66

 

 

3. Tujuan Nahdlatul Ulama 

Tujuan didirikan NU adalah untuk memelihara, melestarikan, 

mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahl 

al-Sunnah wa al-Jamā’ah dengan menganut salah satu madzhab 

empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)  serta mempersatukan 

langkah para ulama’ beserta pengikut-pengikutnya dan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan 

masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat 

manusia.
67
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4. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo 

Nahdlatul Ulama mempunyai visi misi yang jelas sebagai 

jam’iah yang berhaluan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah. 

1) Visi 

Visi NU adalah menjadikan wadah perjuangan ulama’ dan 

pengikutnya yang bergerak dalam bidang agama dan sosial 

kemasyarakatan demi terwujudnya Khaira al-Ummah. 

Meskipun visi Nahdlatul Ulama secara normatif menjadi 

tanggung jawab ketua Nahdlatul Ulama Ranting Keniten 

Ponorogo, namun  dalam  penyusunannya melibatkan segenap 

warga NU dan para alim ulama yang melalui proses cukup panjang 

dengan diskusi formal maupun informal. Visi ini semakin 

mendapatkan bentuk melalui rangkaian kegiatan musyawarah 

untuk menyusun rutinan amalan aswaja mencakup harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. Nahdlatul Ulama Ranting 

Keniten Ponorogo yang merupakan harapan serta do’a agar  

mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Ranting Keniten. 

Kenyataan  tersebut  merupakan  potensi,  permasalahan, serta 

hambatan yang ada di Ranting Keniten pada saat ini dan masa 

depan. 

Visi ini merupakan harapan yang akan dituju di masa 

mendatang  oleh segenap warga Nahdliyin Ranting Keniten. 

Dengan visi tersebut diharapkan warga Nahdliyin Ranting Keniten 



 

 

Ponorogo dapat manunggal yang mengandung makna bersatu dan 

terdepan dalam mencapai kedamaian dan kesejahteraan 

masyarakat, melalui inovasi- inovasi lembaga di bidang dakwah, 

LP Ma’arif, keagamaan, kepemudaan, humas, dan ekonomi yang 

ditopang oleh toleransi dan pengahayatan terhadap nilai- nilai 

keagamaan yang ada di Ranting Keniten Ponorogo.
68

 

2) Misi  

Hakekat dari misi Nahdlatul Ulama Ranting Keniten 

Ponorogo adalah merupakan turutan dari visi Nahdlatul Ulama 

Ranting Keniten Ponorogo. Turunan visi tersebut agar dapat 

mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi  

dan kondisi lingkungan dimasa mendatang dari usaha mencapai 

visi yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut maka 

Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo dengan 

mempertimbangkan potensi dan hambatan baik dari dalam maupun 

dari luar maka disusunlah misi  Nahdlatul Ulama Ranting Keniten 

Ponorogo sebagai berikut: 

1) Dalam  bidang  agama  mengupayakan  terlaksananya  ajaran 

Islam  yang  menganut  faham   Ahl al-Sunnah  wa al-Jamā’ah 

dan  menurut  salah satu madzhab empat dalam masyarakat 

dengan  melaksanakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar. 
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2) Dalam bidang edukatif, mengupayakan terwujudnya 

penyelenggaraan  pendidikan dan pengakaran serta 

pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Untuk membina umat muslim agar menjadi muslim yang 

taqwa, berbudi, luhur, berpengetahuan luas, dan terampil serta 

berguna bagi agama bangsa dan negara. 

3) Dalam bidang sosial, mengupayakan terwujudnya 

kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. 

4) Dalam bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya 

pembangunan ekonomi untuk pemerataan, kesempatan, 

berusaha, dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan 

mengutamakan tumbuh berkembangnya ekonomi kerakyatan. 

5) Dalam bidang usaha lain, mengembangkan  usaha-usaha  lain 

yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya 

Khaira al-Ummah.
69

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sejak awal berdirinya NU di Ranting Keniten Ponorogo mulai 

dari ketua pertama oleh bapak Somo, dilanjutkan ketua NU nomor dua 

yakni  bapak Sakri, hingga kini yang ketiga bapak Ahmad  Zaelani, 

sarana dan  prasarana belum ada. Seperti kesektretariatan Nahdlatul 

Ulama Ranting Keniten Ponorogo, papan struktur kepengurusan NU, 

jam dinding, kipas angin, almari, al-Qur’an, buku panduan tentang 

                                                           
69

Lihat Diskrirpsi Kegiatan Pengumpulan Data melalui Dokumentasi No. 02/D/06-

05/2018 dalam Laporan Hasil Penelitian. 



 

 

Aswaja, pengeras suara, karpet, dan lain sebagainya. Semua belum 

ada mulai awal hingga kini.
70

 

6. Susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Keniten Ponorogo 

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama adalah susunan unit-unit 

kerja yang menunjukkan hubungan antar unit. Struktur organisasi 

pada umumnya dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut 

bagan organisasi. Dibawah  ini adalah bagan organisasi  Nahdlatul  

Ulama Ranting  Keniten Ponorogo.  

Susunan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Keniten 

Kecamatan Ponorogo Masa Khidmat 2014-2019 

Mustasyar  : 1. K.H. Subandi 

  2. Drs. K. Bakhtiar Harmi 

  3. H. Syakri 

  4. H. Chozin BA 

  5. H. Ruslan 

  6. H. Moch. Amin SH.M. HUM 

Rois Syuriah : 1. Ahmad Nukman Hakim M, Ag 

 : 2. Ahmad Rofi’i, SH. I 

Katib Syuriah  : 1. Mohammad Nur Hasyim 

Wakil Katib Syuriah : 1. Fahrudin  

Tanfidziyah    
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Ketua : 1. Ahmad Zaelani BA 

Wakil : 1. Choirul Fehri, SH 

 : 2. Suratman, SH  

 : 3. Drs. Edi Sujono  

Sekertaris : 1. Puryadi, SH  

Wakil Sekertaris  : 2. M. Suhudi  

Bendahara  : 1. Sudarminto  

Wakil Bendahara  : 2. Roh Budiroso  

Lembaga-Lembaga   

1. Lembaga Dahwah  : 1. Muchsin  

 : 2. Dukut Hariyanto  

 : 3. H. Untung  

 : 4. Suparno  

2. LP Ma’arif  : 1. Nur Anas, M.Pd.I 

 : 2. Miftahul Fata 

 : 3. Agus Sucipto  

 : 4. H.Sutrisno  

 : 5. Mat Nur Slamet 

3. Lembaga Sosial : 1. Slamet Harianto, SH  

 : 2. Guntono  

 : 3. Harianto  

 : 4. Suparno  

 : 5. M. Yasin  



 

 

 : 6. Hari  

4. Lembaga Kepemudaan  : 1. Ir. Harianato  

 : 2. Rudi Al-Muttakin, SH 

 : 3. Jemani  

 : 4. Kadeni  

 : 5. Sunardi  

 : 6. Somiran 

 : 7. Sukamto  

 : 8. Mujiono  

5. Lembaga Humas  : 1. Suyono  

 : 2. Hendro Setyarso  

 : 3. Agus Ali Pambudi  

 : 4. Rohmat Jonwar  

 : 5. Bonadi  

6. Lembaga Ekonomi  : 1. Mustakim  

 : 2. H. Rohmat           

 : 3. Subari  

 : 4. Suradi   

 : 5. Warsito  

 : 6. Subadi
71
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B. Data Khusus 

1. Peran Ketua Nahdlatul Ulama dalam Melestarikan Amaliyah Aswaja 

di Ranting Keniten Ponorogo 

Peran dari ketua Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo 

sangat penting bagi warga NU khususnya dalam pemahaman amaliyah 

Aswaja dikehidupan sehari-hari. Kondisi warga NU  yang dipengaruhi 

oleh faktor kurang  pahamnya amaliyah Aswaja dalam Nahdlatul 

Ulama serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki 

banyak keyakinan sangat dibutuhkan sekali adanya toleransi antar 

umat beragama. Jika dalam sebuah lingkungan masyarakat dalam 

lingkungan tersebut memiliki sifat egois maka tidak akan tercipta 

kerukunan antar umat.  

Membangun pelestarian amaliyah Aswaja untuk kehidupan 

yang rukun antar umat beragama merupakan perintah yang harus 

dilaksanakan. Menghormati ibadah orang lain serta tidak menghina 

bahkan tidak membid’ahkan. Dalam hidup bermasyarakat akan ada 

pentingnya hidup berdampingan antar pemeluk agama serta rukun dan 

damai, dan harus saling menghargai perbedaan dalam lingkungan. 

Adapun pelestarian amaliyah Aswaja di Ranting Keniten 

Ponorogo adalah sebagaimana yang diungkapkan bapak Ahmad 

Zaelani selaku ketua NU Ranting Keniten Ponorogo berikut ini: 

“Mengadakan kegiatan rutin setiap minggunya supaya warga 

NU tidak lupa, maka dapat menimbulkan kesenangan saat 



 

 

bertemu teman-teman untuk menjalankan amaliyah sehingga 

menimbulkan keikhlasan saat beribadah.”
72

 

 

Amaliyah Aswaja yang terstruktur di proker NU tersebut 

seperti: 

a. Lembaga Dakwah  

1) Pengajian tambahan setelah arisan ibu-ibu 

2) Pengajian tambahan setelah arisan bapak-bapak 

3) Pengajian untuk ibu-ibu muslimat  

4) Shalat lail 

5) Yasin dan tahlil 

6) Safari Ramadhan 

7) Peringatan hari besar Islam meliputi maulid Nabi Muhammad 

Saw dan Isra’ Mi’raj 

8) Khataman al-Qur’an 

b. LP Ma’arif 

1) Mengelola dan penasehat di lembaga pendidikan TK Muslimat 

2) Mengelola dan penasehat di lembaga pendidikan  semua 

Madin  

c. Lembaga Sosial 

1) Santunan anak yatim 

2) Bantuan untuk warga dhu’afa
73
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Semua amaliyah Aswaja dan kegiatan tersebut sangat bagus 

untuk warga Nahdliyin saat ini dan waktu mendatang, namun yang 

benar-benar harus dijaga adalah tradisi amaliyah Aswaja yang sudah 

ada dari dulu hingga kini masih terus diamalkan. Seperti 

pengungkapan dari seorang warga  bernama Anti Lina, sebagai 

berikut: 

“Amaliyah Aswaja yang sudah saya lakukan dikehidupan 

sehari-hari sejak dulu, misalnya shalawatan, tahlilan, berzanji 

saat maulid, istighasah, ziarah kubur keluarga, bertawassul 

kepada Nabi Muhammad Saw dan para kyai, shalat taraweh 23 

rakaat, berzikir setelah shalat lima waktu. Agar saya bisa selalu 

ingat Rasulullah Saw, karena itu amalan sunnah dari beliau.”
74

 

 

Berusaha sedemikian rupa  supaya tetap istiqamah dalam 

melestarikan amaliyah Aswaja, maka semuanya akan merasa yakin 

dengan wadah dari Nahdlatul Ulama di Ranting Keniten untuk warga 

Nahdliyin.
75

 Menurut salah satu pendapat warga Nahdliyin bernama 

Tumini mengenai pelestarian amaliyah Aswaja sebagai berikut: 

“Saya yakin bahwa di Nahdlatul Ulama itulah yang benar 

dengan berbagai amalannya. Bersama-sama warga Nahdliyin 

melestarikan amaliyah di Ranting Keniten agar sama bahkan 

lebih dari Ranting Kelurahan lainnya. Supaya eksistensi NU 

meningkat selalu dengan adanya banyak kegiatan.”
76

 

 

Selanjutnya menurut bapak Puryadi, SH selaku pengurus 

harian Nahdlatul Ulama Ranting Keniten di bagian sekretaris, 
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mengutarakan tentang upaya pengurus harian merutinkan amaliyah 

Aswaja, yaitu: 

“Selama ini kami dari pengurus Ranting melakukan upaya-

upaya pemahaman kepada semua masyarakat bahwa amalan-

amalan yang selama ini sudah dikerjakan serta merupakan 

tradisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah tetap diteruskan. Tetap 

berpedoman dalam dalil-dalil yang jelas.”
77

 

 

Yang disampaikan bapak Puryadi, SH merupakan tolak ukur 

betapa pentingnya peran ketua Nahdlatul Ulama dalam melestarikan 

amaliyah Aswaja. Selain amaliyah Aswaja yang pokok tertulis dalam 

proker Nahdlatul Ulama Ranting Keniten Ponorogo, seperti yang 

diutarakan oleh bapak Dukut Hariyanto di bagian lembaga dakwah 

NU Ranting Keniten Ponorogo, sebagai berikut: 

“Kegiatan amaliyah Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo 

banyak sekali di tiap masjid atau mushala mempunyai 

kelompok yasinan dan tahlilan, ziarah makam ulama, kyai, dan 

wali Allah, shalawatan, dan lain sebagainya. Ingsya Allah 

semua amaliyah Aswaja sudah dikerjakan oleh warga 

Nahdliyin.”
78

 

 

Amalan-amalan  yang  diupayakan ketua NU ini ditunjukkan 

untuk warga Nahdliyin di Ranting Keniten sesuai kesepakatan para 

jama’ah  yang dikawal, dipantau, dari perwakilan  pengurus disetiap 

lingkungan  Kelurahan  Keniten tanpa tertulis di proker NU. Supaya 

warga Nahdliyin merasa mantap memiliki semua amaliyah Aswaja 
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yang sudah dilaksanakan setiap harinya tanpa terstruktur. Seperti 

halnya paparan dari warga Nahdliyin sebagai berikut: 

“Sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, saya sudah 

melakukan shalawatan, zikir, berdo’a dengan suara keras. 

Sedangkan amaliyah yang sifatnya terstruktur seperti 

kelompok jama’ah yasin tahlil setiap malam kamis dan malam 

jum’at, sholat malam di masjid tiap lingkungan di Keniten 

ziarah makam para alim ulama lingkup kota Ponorogo, 

istighasah, pengajian, ngaji kitab fikih tentang isi rukun 

Islam.”
79

 

 

Hubungan peran ketua NU dan amaliyah Aswaja untuk 

menanggulangi dan mencegah gerakan-gerakan  yang membawa 

pemikiran dan pemahaman aneh yaitu mampu memahami nilai-nilai 

akidah  Aswaja dalam kehidupan riil. 

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan amaliyah 

Aswaja yaitu, terkadang para jama’ah mengalami kemalasan, 

terkadang banyak kesibukan kepentingan pribadi, masih banyak warga 

Nahdliyin khususnya yang masih muda melantunkan bacaan tahlil, 

ayat-ayat al-Qur’an kurang benar panjang pendek dan tajwidnya. 

Untuk masalah cuaca hujan terkadang juga menjadi penghambat 

warga Nahdliyin untuk amaliyah Aswaja yang dilaksanakan di masjid 

atau anjangsana dirumah.
80

  

Adapun faktor pendukung dalam pelestarian amaliyah untuk 

membentengi warga Nahdliyin, yakni dukungan penuh dari semua 
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warga Nahdliyin dari kalangan remaja, muda, dan tua, serta sumber 

daya manusia semakin banyak yang lahir dari rahim keluarga 

Nahdlatul Ulama.
81

 

Waktu yang dibutuhkan dalam amaliyah Aswaja, seperti yang 

diungkapkan pengurus harian bagian humas, bapak Hendro setyarso 

yakni: 

“Biasanya yang sudah terlaksana untuk yasin, tahlil, istighasah 

waktunya 1 jam, untuk pujian setelah adzan sekitar 5-7 menit, 

ziarah makam 20 menit, shalat terawih kurang lebih 1 1,5 jam. 

Semua diporsikan sesuai kebutuhan dan kondisi. Terkadang 

bisa dicepatkan bahkan diperlama. Sesuai kesepakatan 

sebelum dilaksanakan.”
82

 

 

Kebiasaan pada umumnya warga Nahdliyin lakukan tidak 

menjadikan jenuh, justru bahkan tanpa disadari pula terkait media 

penunjang kelancaran amaliyah Aswaja, sebagaimana yang 

diungkapkan pengurus harian bapak  Dukut Hariyanto: 

“Tidak ada media khusus untuk kegiatan amaliyah Aswaja, 

hanya saja memang dari dulu warga Nahdliyin selalu 

membawa buku yasin tahlil saat amalan itu berangsung. Saat 

istighasah kubro juga membawa foto copy bacaan 

istighasah.”
83

 

 

Memperkuat hasil wawancara peneliti juga melakukan 

observasi lapangan, dengan kegiatan dakwah meliputi yasin tahil, 

shalawatan, dan pengajian yang diadakan setiap malam Senin, Kamis, 
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dan Jum’at.
84

 Dan para warga Nahdliyin di amaliyah Aswaja 

semuanya hadir dengan perasaan gembira. 

2. Pemahaman Amaliyah Aswaja dalam Membentengi Warga Nahdliyin 

dari Paham Radikalisme di Ranting Keniten Ponorogo 

a. Amaliyah Aswaja sebagai Tempat Membinanaan dan Dakwah 

Warga Nahdliyin 

 Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis qudsi 

berikut ini, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa 

Rasulullah Saw bersabda: Allah ta’ala berfirman: Aku kuasa untuk 

berbuat seperti harapan hambaku terhadapku dan aku senantiasa 

menjaganya dan memberinya taufiq serta pertolongan kepadanya 

jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih 

aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-

sembunyi, dan jika ia menyebutku secara berjama’ah atau dengan 

suara keras maka aku akan menyebutnya dikalangan malaikat 

yang mulia. Hal itu membuat ketua Nahdlatul Ulama, semua 

pengurus, dan warga Nahdliyin semakin tertantang untuk 

melestarikan amaliyah Aswaja.  

 Berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian amaliyah Aswaja 

dalam membentengi warga NU dari paham radikalisme di Ranting 

Keniten Ponorogo, akan peneliti paparkan wawacara dengan: 
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 “Bapak Ahmad Zaelani, selaku ketua NU Ranting Keniten 

Ponorogo mengungkapkan, dengan hati kita ikhlas dan 

sabar, sering mengadakan pertemuan rutin ditambah dengan 

pengajian, sering diskusi saat pertemuan membahas hal-hal 

baru yang terjadi menyimpang dari NU, mengadakan 

kegiatan sosial, sering mendengarkan pengajian di radio 

Aswaja fm, itu semua modal utama untuk menghadapi 

serangan dari luar NU, sering silaturahmi ngobrol NU 

dengan para sesepuh, kyai NU, supaya selalu update dan 

menambah wawasan. Juga memberi penguatan tersendiri 

khususnya kepada para imam masjid supaya lebih berhati-

hati dalam mengimami. Karena pernah suatu ketika waktu 

imam tidak bisa hadir, dari orang lain yang berfaham lain 

masuk dan mengimami jama’ah masjid, itu menjadikan 

perbedaan tersendiri yang dirasakan jamaah shalat. Selain 

itu memberi pengertian kepada seluruh warga Nahdliyin 

lebih berhati-hati dan jangan mudah terpengaruhi dengan 

faham lain dengan hal yang baru. Contohnya adanya selalu 

kertas dakwah yang ditaruh dimasjid-masjid yang berisikan 

lain dari Aswaja NU.”
85

 

 

Apa yang disampaikan bapak Ahmad Zaelani, peneliti juga 

menemukan menemukan hasil observasi pada amaliyah rutinitas yaitu 

yasin tahlil sebagai berikut: 

Setiap malam Kamis semua warga Nahdliyin khusus ibu-

ibu di lingkungan krajan melestarikan amaliyah Aswaja 

yasin dan tahlil. Semua datang dengan membawa anak serta 

cucu dengan hati penuh kegembiraan. Tujuan dari para ibu-

ibu membawa anak atau cucunya mengenalkan dan 

menjadikan pembiasaan bahwa ini adalah amaliyah Aswaja. 

Sebelum dimulai, sang bilal menuntun jama’ah untuk 

beristighfar, syahadat, dan shalawat dengan suara 

bertambah keras menggunakan pengeras suara, juga semua 

jama’ah khusyuk melantunkan yasin dan tahlil. Semua  

jama’ah yasin tahlil ibu-ibu membawa buku yasin dari 

rumah agar bacaannya tidak salah walaupun sudah sedikit 

hafal surat yasinnya. Sekitar 45 menit berlalu, ketua NU 

Ranting Keniten Ponorogo hadir ditengah-tengah jama’ah 

ibu-ibu yasin tahlil untuk mengisi pengajian sekitar 15 
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menit. Lalu dilanjutkan arisan, dan diakhir acara membaca 

do’a kafaratul majlis dan surat al-Asr dan salam-salaman.
86

 

 

Berdasarkan paparan tersebut, semua warga Nahdliyin 

berbondong-bondong melestarikan amaliyah Aswaja, bahkan anak 

dan cucunya diajak supaya mengenal dan faham dikemudian hari. 

b. Amaliyah Aswaja sebagai Tempat Kegiatan Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan kegiatan 

sosial yaitu:  

Bapak Ahmad Zaelani selaku ketua Nahdlatul Ulama 

mengutarakan jawabannya sebagai berikut: 

“Amaliyah Aswaja yang sudah terlaksana untuk sehari-hari 

mengenai warga Nahdliyin seperti pujian setelah adzan, 

zikir dengan suara keras setelah shalat, shalat subuh 

memakai do’a qunut, tahlil, istighasah, shalawatan,  dan 

penambahan dengan diisi pengajian, peenjelasan tentang 

NU, ditambah dengan kegiatan sosial yang sudah berjalan 

selama periode saya adalah santunan anak yatim piatu dan 

santunan untuk warga dhu’afa.”
87

 

 

Hal itu menjadi bekal untuk semua warga Nahdliyin yang 

kini hatinya sudah terpaut pada amaliyah Aswaja supaya tidak 

tergoyah oleh sesuatu yang baru dan bisa bersikap tenang 

menyaring isu-isu aneh berkaitan dengan radikalisme yang ada di 

Ranting Keniten Ponorogo. 
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c. Amaliyah Aswaja sebagai Tempat Pengkaderan Nahdlatul Ulama 

 

Berbagai variasi dan kondisi yang menyelimuti keberadaan 

warga Nahdliyin merupakan input penting dalam merumuskan dan 

mencari pola umum dalam menjaga warga Nahdliyin. Untuk itu 

kita harus berupaya meningkatkan kualitas yang memberikan  

kenyamanan untuk semua warga Nahdliyin.  

Lembaga kepemudaan di Nahdlatul Ulama Ranting Keniten 

telah hadir selama kurang lebih 3 tahun dengan pengkaderan 

formal meliputi adanya IPNU IPPNU, fatayat, ibu-ibu muslimat, 

dan banser. Pelestarian amaliyah melibatkan semua banom NU 

yang dilaksanakan sekitar tahun 2015. Untuk mengetahui hasil 

pelestarian amaliyah Aswaja maka dapat dilihat dari beberapa 

ulasan wawancara dan observasi. 

d. Dampak Amaliyah Aswaja sebagai Tempat Membinanaan dan 

Dakwah Warga Nahdliyin 

 Terkait dengan hasil pelestarian amaliyah Aswaja di 

Ranting Keniten Ponorogo, saudari  Eni selaku jama’ah yasin 

tahlil ibu-ibu malam Kamis dan Jum’at yang berkecimpung dalam 

amaliyah mengutarakan jawabannya mengenai hal ini sebagai 

berikut: 

    “Hasil dari peran ketua NU dalam melestarikan amaliyah 

Aswaja dalam membentengi dari paham radikalisme sangat 

bagus, terutama terhadap warga NU yang dulunya kurang 

tau bahwa semua yang dikerjakan selama ini dikehidupan 

sehari-hari adalah amaliyah  Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah 

berpedoman al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas, membuat 



 

 

saya yakin dan tidak mudah terpengaruh isu-isu dan ajakan 

radikal walaupun di Kelurahan Keniten ada.
88

 

 

Yang disampaikan oleh Eni merupakan salah satu hasil dari 

kegiatan yasin tahlil yang diselenggarakan diseluruh lingkungan 

kelurahan Keniten dengan adanya amaliyah yang dilaksanakan 

secara rutin. Beliau juga sering dijadikan imam untuk memimpin 

tahlil ditempat orang meninggal, seumpama yang ibu-ibu lainnya 

ada halangan hadir. 

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan 

observasi untuk memperkuat argumen dari narasumber tersebut, 

amaliyah yasin tahlil dilaksanakan setiap malam Kamis dan Jum’at 

untuk jam’ah ibu-ibu, dan malam Senin untuk jama’ah bapak-

bapak. Antusias warga Nahdliyin dalam amaliyah ini sangat 

banyak yang hadir.
89

 Dari banyaknya warga yang semangat 

melestarikan amaliyah Aswaja di Ranting Keniten, maka para 

orang-orang jaulah pun tidak mengganggu warga Nahdliyin.
90

 

Tidak hanya Jaulah, namun komunitas KAMMI, dan beberapa 

orang Wahabi sudah mulai mundur tertata pada porsinya untuk 

saling bertoleransi di lingkungan yang beragam agama dan 

kepercayaan. 
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e. Dampak Amaliyah Aswaja Tempat Kegiatan Sosial 

   Amaliyah Aswaja sebagai tempat kegiatan sosial yang 

menyentuh hati banyak masyarakat di semua kalangan walaupun 

itu warga Muhammadiyah, KAMMI, Jaulah, dan lain sebagainya, 

ternyata berpengaruh besar di Kelurahan Keniten Ponorogo. 

Sumbangan dari manapun masuk untuk kegiatan tersebut. Santunan 

yang dilaksanakan pada 10 Muharram yang tiap terlaksana 

sejumlah 30 anak yatim piatu mulai dari umur balita sampai SMP. 

Seperti yang diungkapkan bapak Gilang selaku warga NU, atas 

apresiasi dan harapan untuk ketua NU berikut jawabannya: 

“Semoga bisa mengajak yang belum aktif menerapkan 

amaliyah Aswaja dan tambah maju eksis di seluruh 

Kelurahan Keniten Ponorogo.”
91

 

 

Peneliti juga menemukan dokumentasi mengenai 

kegiatan-kegiatan sosial warga Nahdliyin yang diiringi amaliyah 

Aswaja seperti istighasah, shalawatan, pengajian usai acara sosial. 

Yang tidak kalah penting dalam membentengi warga NU dari 

paham radikalisme karena kegiatan ini dapat meningkatkan rasa 

peduli dengan semua kalangan masyarakat.
92
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan dalam bab IV tentang 

temuan data-data dalam penelitian ini. Maka dalam bab V ini peneliti 

mencoba menganalisis temuan penelitian tersebut dengan maksud untuk 

mengkaji hakekat dan makna yang terkandung dalam temuan-temuan tersebut. 

Adapun analisis data tentang Pelestarian Amaliyah Ahl al-Sunnah wa 

al-Jamȃ’ah untuk Membentengi Warga NU dari Paham Radikalisme di 

Ranting Keniten Ponorogo, sebagai berikut: 

A. Analisis Data Tentang Pelestarian Amaliyah Aswaja di Ranting 

Keniten Ponorogo 

Manusia yang mendiami planet bumi ada bermacam-macam 

perangai dan tingkah laku. Ada yang taat Allah Swt, dan tidak kurang pula 

yang ingkar, dan mendustakan-Nya. Akibatnya manusia selalu terombang-

ambing antara ketenangan dan kepercayaan. Karena itu, banyak manusia 

hidup melanggar kepentingan dan ketrentaman masyarakat. Manusia 

akhir-akhir ini mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

cukup pesat, namun nilai-nilai luhur dan tradisi yang wajar semakin tidak 

dihiraukan lagi. 

Keadaan seperti, menaati perintah Allah Swt dengan kesadaran 

mengerjakan segala perintah-Nya, namun ada juga yang tidak 

mengerjakan tapi tidak merasa bersalah dengan sang pencipta dan 



 

 

senantiasa bermaksiat. Maka perlu pendidikan dan pembinaan generasi 

muda dimasa mendatang.  

Seperti tujuan Nabi Muhammad Saw yang datang di bumi ini yang 

mana diutus Allah Swt untuk mengajarkan ajaran Islam, agama tauhid 

dengan tuntunan akhlak mulia. Dengan beragama yang benar atau 

bertauhid akan menyebabkan manusia mempunyai sifat bertaqwa. Dengan 

bertaqwa manusia akan senantiasa beribadah dan menaati perintah-

perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah shalat menurut Allah 

Swt mampu mencegah manusia dari tindakan-tindakan yang tidak 

dibenarkan agama.
93

 Sehubungan dengan makna ibadah dalam Islam, 

amaliyah Aswaja memang benar sesuai tuntunan syariat mengikuti ulama 

salaf Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah, yang memiliki multi peran dan 

mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam  Ahl al-Sunnah wa al-

Jamā’ah. Kedudukan amaliyah Aswaja bagi warga Nahdliyin tidak sama 

dengan kedudukan yang lain, karena sesungguhnya amaliyah Aswaja 

sangat berkaitan erat dengan budaya atau tradisi yang terkandung dalam 

ajaran Aswaja telah disebutkan dalam sebuah kaidah “al-Muhafazhah ala 

al-Qadim al-Shālih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah”, yaitu 

mempertahankan kebaikan warisan masa lalu, mengambil hal baru yang 

lebih baik.  Kitab suci al-Qur’an menyuruh muslim memperlakukan non-

muslim dengan cara yang baik dan adil. 
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Nahdlatul Ulama adalah ormas yang bertujuan melestarikan, 

mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Aswaja. Ulama berbeda 

pendapat mengenai arti Aswaja, ada yang mengatakan Aswaja adalah 

orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada al-Qur’an, al-Hadis, al-

Ijma’, dan al-Qiyas. Tetapi menurut pandangan Nahdlatul Ulama, bukan 

berarti Aswaja dan “ber-madzhab” diharuskan langsung untuk memahami 

dan menerapkan ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadis 

tanpa mempertimbangkan bagaimana zaman yang selalu berubah. 

Bagaimana cara menghukumi sesuatu yang tidak jelas dalilnya yang 

sharih (jelas) di dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Dan masalah-masalah 

sosial lainnya yang juga tidak pernah ada dalam al-Qur’an dan al-Hadis.
94

 

Amaliyah Aswaja merupakan amalan yang sudah diamalkan oleh 

warga Nahdliyin dalam kehidupan sehari-hari sejak Kelurahan Keniten 

ada, namun kurang kefahaman mengenai tradisi Islam Aswaja dan masih 

Islam abangan, maka dibentuk Nahdlatul Ulama di Ranting Keniten 

Ponorogo sekitar tahun 1980. Diperiode pertama dipimpin oleh bapak 

Somo sampai tahun 1995 yang saat itu tradisi ke-NU an dipertahankan 

seadanya untuk warga NU. Lalu periode kedua meningkatkan kegiatan 

baru pada umumnya seperti di Ranting lainnya sampai tahun 2014. Dan 

selanjutnya di tahun 2014-2019 ini semakin meningkatkan ngrumat 

(menjaga) tradisi ajaran Islam Aswaja serta bertambah kegiatan sosial dan 

keagamaan. 
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Tradisi dan budaya salah satu ciri yang mendasar dari konsep 

Aswaja adalah moderat (tawasuth). Konsep ini tidak hanya mampu 

menjaga para pengikut Aswaja terjerumus pada perilaku keagamaan yang 

ekstrim, berdakwah secara destruktif (merusak), melainkan mampu 

melihat dan menilai fenomena masyarakat secara proporsional. 

Strategi para Wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi 

nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategi. Pertama, tadrij 

(bertahap) tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, semua 

melalui proses penyesuaian. Bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan 

dengan Islam, tetapi ini hanya strategi, misalnya mereka dibiarkan minum 

tuak, makan babi, atau mempercayai para danyang dan shanyang. Secara 

bertahap perilaku itu diluruskan. Kedua, ‘adam al-haraj (tidak menyakiti) 

para wali membawa Islam tidak dengan menyakiti mengusik tradisi 

mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan, tetapi 

memperkuat dengan cara Islami.
95

 

Peran dan fungsi amaliyah Aswaja dimasa walisanga  hingga 

sekarang sama. Mulai dari caranya, pendekatannya terhadap warga 

Nahdliyin semua sama dan masih terjaga utuh keaslian dari leluhur para 

alim ulama. Peran dan upaya ketua Nahdlatul Ulama terhadap pelestarian 

amaliyah Aswaja sebagai pusat kegiatan tradisi dan budaya, untuk 

amaliyah kerohanian dan tradisi Islam Aswajanya melalui yasin tahlil 

setiap malam Kamis dan Jum’at untuk jam’ah ibu-ibu. Pengajian setiap 
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lapanan bersama ibu-ibu muslimat. Dan malam Senin yasin tahlil untuk 

bapak-bapak, ditambah dengan pengajian tentang ke-NU an. Untuk 

amaliyah sebagai tempat sosial ditiap tanggal 10 Muharram diadakan 

santunan anak yatim dan dhu’afa. Untuk kegiatan Untuk kegiatan 

kepemudaan yang secara langsung semua banom NU meliputi IPNU 

IPPNU, fatayat, ibu-ibu muslimat, banser memeriahkan berbagai kegiatan 

dan amaliyah Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo.
96

 

Amaliyah yang tidak terstruktur dikehidupan sehari-hari warga 

Nahdliyin, meliputi ziarah makam, bertawasul kepada orang yang 

meninggal, selamatan untuk orang yang sudah meninggal (shadaqah), 

istighasah, mendo’akan orang yang sudah meninggal, shalat dhuhur 

setelah shalat Jum’at, shalawatan, berzanji, zikir dengan suara keras, 

memakai do’a qunut diwaktu shalat subuh, shalat witir 23 rakaat, 

merayakan maulid Nabi Muhammad Saw, Isra’ Mi’raj, do’a saat hamil 

(tingkeban), dan lain sebagainya yang semua belum bisa disebut sudah 

diamalkan warga Nahdliyin di Ranting Keniten Ponorogo.
97

 Ahl al-Sunnah 

wa al-Jamā’ah adalah ajaran murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan 

oleh Rasulullah Saw. Nahdlatul Ulama menetapkan dirinya sebagai 

pengawas tradisi dengan mempertahankan ajaran keempat madzhab, 

meskipun hanya madzhab Syafi’ilah yang dianut oleh umat Islam 
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diseluruh Nusantara. Ini berarti NU mempertahankan ilmu dan hak 

menafsirkan agama dari “kesembronoan”anak muda.
98

 

B. Analisis Data Tentang  Pembentengan Warga NU dari Paham 

Radikalisme di Ranting Keniten Ponorogo 

Radikalisme agama secara terminologi berarti perilaku keagamaan 

yang menyalahi syariat, mengambil karakter keras antara dua pihak yang 

bertikai. Bertujuan merealisasikan targert-target tertentu atau mengubah 

situasi sosial tertentu dengan cara yang menyalahi aturan agama.
99

 Setiap 

lingkungan Kelurahan Keniten yang dihuni oleh jama’ah lain selain warga 

Nahdliyin, yakni para Jaulah, KAMMI, dan Wahabi. Mereka datang 

dengan membawa tradisi masing-masing yang menjadi sorotan mereka 

terhadap warga Nahdliyin untuk bergabung pada mereka secara bertahap 

pelan-pelan. 

Dalam kondisi seperti diatas dalam meningkatkan kualitas NU 

melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat amaliyah Aswaja di Ranting 

Keniten Ponorogo mempunyai tujuan tersendiri, yaitu supaya amaliyah 

Aswaja yang merupakan warisan para ulama, muasisis, khususnya pendiri 

Nahdlatul Ulama dapat mendorong, memahamkan, dan meyakinkan 

kepada semua masyarakat dan warga Nahdliyin bahwa amaliyah Aswaja 

itu dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw dan para walisanga telah 
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mengajarkan secara tradisional sesuai porsi warga Nahdliyin.
100

 Aktifitas-

aktifitas pelestarian amaliyah Aswaja yang dilaksanakan di Ranting 

Keniten melibatkan banyak pihak untuk semua kalangan meliputi anak-

anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu.
101

 Aktifitas amaliyah Aswaja 

merupakan salah satu bentuk usaha Nahdlatul Ulama untuk menjaga 

tradisi, budaya ajaran Islam Aswaja dan membentengi warga NU dari 

paham radikalisme. Pandangan melestarikan amaliyah Aswaja merupakan 

upaya yang pas untuk membentengi warga Nahdliyin yang sejatinya 

amalan itu  sudah dilakukan dikehidupan sehari-hari, karenanya amalan itu 

menjadi pegangan kuat bagi warga NU.  

Tradisi (al-turats) sendiri bila mengutip Hassan Hanafi merupakan 

khazanah kejiwaan (makhzun al-nafs) yang menjadi pedoman dan peranti 

dalam membentuk masyarakat. Tradisi merupakan khazanah pemikiran 

yang bisa dikembangkan untuk melahirkan pemikiran yang progresif-

transformatif. Karena itu ada penghargaan, pembelaan bahkan pembakuan 

atas tradisi. Tradisi lalu menjadi wilayah yang sering problematik. 

Di NU, tradisi menjadi salah satu sumber rujukan dalam perilaku 

keagamaan. Ada doktrin yang sudah terlalu sering digemborkan, al-

muhafadzah ‘ala al-qadim al-shālih, wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah, 

yakni memelihara tradisi lama yang baikdan mengambil sesuatau yang 

baru lebih baik. Dengan prinsip ini NU tidak serampangan dalam 
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melakukan purifikasi terhadap tradisi yang sudah ada, begitupun tidak 

tergesa mengadopsi temuan baru. 

Sebenarnya di sini sudah ada “tradisi kritis” yang tumbuh pada 

warga Nahdliyin. Juga prinsip ini membawa pada sikap fleksibel dan 

toleransi NU sehingga NU sulit terjerumus pada penyikapan yang radikal, 

apalagi ekstrim atas masalah sosial, politik, maupun kebangsaan. Jadi 

melalui prinsip ini pula, problematika keontetikan dan kemodernan 

(musykilah al-ashalah wa al-hadatsah) menjadi terjembatani secara 

harmonis.
102

 

Menariknya pembaruan pelestarian amaliyah Aswaja yang ada di 

Ranting Keniten Ponorogo bukan karena tuntutan eksistensi, tetapi semata 

karena keterpanggilan realitas sosial bersama masyarakat bawah. Karena 

itu pembebasan yang dilakukan tidak hanya pada level sosial dan praktis, 

tetapi juga pembebasan dalam kaitan doktrin keagamaan yang tidak 

relevan dan dari tradisi nilai budaya yang dianggap sudah usang. 

Secara umum gerakan pelestarian amaliyah Aswaja bersifat plural, 

terbuka, apresiatif terhadap hal-hal baru dan tetap merakyat serta sosial. 

Kecenderungan revolusioner radikalnya tetap tak berkurang, namun lebih 

dijabarkan dengan sikap toleransi tinggi, penghormatan pada hak asasi, 

dan konsistensi pada penguatan masyarakat sipil. 

Pembentengan terhadap warga Nahdliyin dari paham radikalisme 

dengan berbagai kegiatan amaliyah Aswaja yang dilaksanakan di Ranting 
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keniten mempunyai tujuan tersendiri, yaitu untuk membina semua warga 

NU dalam meyakini dan menjaga amaliyah Aswaja disaat ini dan 

mendatang. Dengan hati ikhlas dan sabar, sering mengadakan pertemuan 

rutin ditambah dengan pengajian, sering diskusi saat pertemuan membahas 

hal-hal baru yang terjadi menyimpang dari NU, mengadakan kegiatan 

sosial, sering mendengarkan pengajian di radio Aswaja fm, itu semua 

modal utama untuk menghadapi serangan dari luar NU.
103

 Agama tidak 

hanya memusatkan pada ritual ibadah saja, tetapi di sisi lain juga fokus 

terhadap akidah, ibadah, sosial, dan akhlak yang mulia. Di Ranting 

Keniten amaliyah Aswaja berjalan dengan lancar dan rutin dilakukan 

karena warga Nahdliyin mendukung semua pelestarian amaliyah Aswaja. 

Ahl al-Sunnah wa al-Jamȃ’ah sebagai faham yang mengikuti 

Rasulullah dan para sahabatnya, tentu memiliki karakter berbeda dengan 

faham-faham lainnya. Empat ciri khusus Aswaja antara lain sebagai 

berikut: Pertama tasawwuth adalah sikap tengah-tengah tidak terlalu keras 

dan tidak terlalu bebas. Dengan kalimat ini Islam bisa diterima disegala 

lapisan masyarakat. Seperti pelestarian amaliyah tahlilan dan yasinan yang 

terlaksana di Ranting Keniten. Dengan begitu para warga NU bias 

membentengi dirinya dari serangan paham-paham radikalisme. Kedua, 

tawazun, seperti zikir setelah shalat fardu , pujian disini adalah sanjungan 

untuk Allah berupa lantunan shalawat Nabi dengan beragam nasyidnya, 

terkadang ungkapan ajaran atau pesan moral para Walisanga, meski 
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dengan bahasa Jawa yang kental. Waktu pujian biasanya setelah adzan 

sebelum shalat berjama’ah, untuk memanfaatkan waktu ketimbang 

bercengkrama menanti datangnya imam. shalawatan, yang setiap hari 

dilaksanakan warga NU di Ranting Keniten Ponorogo. Semua itu 

merupakan sikap seimbang dalam segala hal baik dalam ibadah yang 

berhubungan langsung dengan Allah Swt ataupun dengan sesama manusia. 

Termasuk juga keseimbangan dalam menggunakan dalil akal dan dalil 

syara’. Hal ini sangat penting dalam upaya menyeimbangkan antara hak 

dan kewajiban setiap manusia dengan tuhannya, manusia, dengan 

sesamanya, dan manusia dengan makhluk lain seperti hewan dan 

tumbuhan-tumbuhan. Ketiga, i’tidal yaitu sikap adil, jujur, dan apa 

adanya. Ahl al-Sunnah wa al-Jamȃ’ah selalu menegakkan dan 

menjalankan keadilan kepada siapapun dengan pertimbangan 

kemaslahatan. Dengan ini diharapkan terwujudnya sebuah kesejahteraan 

dan keadilan agar tercipta masyarakat adil dan makmur. Terealisasi 

dengan baik pelestarian amaliyah Aswaja berupa ziarah kubur yang dulu 

diawal Islam hadir, Rasulullah Saw melarang karena saat itu orang-orang 

muslim masih lemah dikhawatirkan musyrik, tetapi sekarang sudah 

diperbolehkan. Semua warga NU di Ranting Keniten Ponorogo berziarah 

di makam keluarga dan para wali Allah untuk mendo’akan. Lalu ada do’a 

qunut yang dilakukan saat shalat subuh dan waktu shalat sunnah witir oleh 

warga Nahdliyin dengan sangat khusu’ bacaannya. Dan istifghasah 

sebagai permintaan do’a kepada Allah lewat makhluk berupa manusia 



 

 

untuk mencapai tujuan tertentu, yang selalu dikerjakan oleh warga NU di 

setiap lingkungan Keniten sebagai bentuk ketaatan dan keyakinan atas 

pertolongan dari Allah Swt. Dan yang keempat adalah tasȃmuh yang 

berarti sikap saling menghargai dan menghormati atau orang atau 

kelompok lain yang berbeda pandangan. Sikap ini bukan membenarkan, 

akan tetapi pada jalan dan aturan yang telah digariskan oleh syara’. Benar 

harus dikatakan benar dan salah harus dikatakan salah. Contohnya Isra’ 

Mi’raj, merayakan maulid Nabi Muhammad Saw ini adalah adat orang NU 

dari para Walisanga sebagai rasa syukur kepada Allah Swt. Hal ini selalu 

rutin ada di NU Ranting Keniten Ponorogo bertempat di masjid dan 

mushala. Ada lagi berupa do’a saat kehamilan dikemas adat Jawa dan 

didalamnya berisikan tahlilan, membaca surat Mariyam dan Yusuf sebagai 

bentuk permintaan terbaik untuk calon anak yang akan lahir. Lalu shalat 

tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat yang dari dulu dikerjakan warga 

Nahdliyin tanpa mengeluh, karena tau akan sunnah dari Nabi Muhammad 

Saw. Sehingga semua bentuk pelestarian amalan Aswaja sudah 

terealisasikan dengan baik dan penuh keyakinan atas dasar Khara al-

Ummah pada diri warga Nahdliyin untuk membentengi dari paham 

radikalisme. 

Sebagai muslim, tidak boleh merasa puas dengan hanya 

menyaksikan keberhasilan pembentengan warga NU dengan berbagai 

macam amaliyah Aswaja dalam bentuk pengajian, ceramah-ceramah, yasin 

tahlil, shalawatan, Isra’ Mi’raj, istighasah, berdo’a setelah shalat fardhu, 



 

 

selamatan, pujian, mendoa’kan orang yang sudah meninggal, shadaqah 

pada orang meninggal dalam bentuk zikir fida’, bertawasul kepada Nabi 

Muhammad Saw dan lain sebagainya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, 

dan anak-anak juga memiliki arti penting yang sama.  

Dalam melaksanakan pelestarikan amaliyah Aswaja dan 

membentengi warga NU dari paham radikalisme berjalan dengan lancar 

seperti: 

1. Kegiatan Pengajian  

Pengajian menurut para ahli berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan diantara pendapat mereka adalah: menurut Muhzakir 

mengatakan bahwa pengajian adalah istilah umum yang digunakan 

untuk menyebut berbagai kegiatan belajar dan mengajar agama. 

Menurut Sudjoko Prasodjo mengatakan bahwa pengajian adalah 

kegiatan yang bersifat pendidikan kepada umum. Adapun pengajian 

sebagai bentuk pengajaran kyai terhadap para santri. Sedangkan arti 

kata dari ngaji adalah wahana untuk mendapatkan ilmu. Jadi pengajian 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh sekumpulan 

orang untuk mendapatkan suatu ilmu atau pencerahan.
104

 

Diantara tujuan pengajian adalah menjadi benteng bagi warga 

Nahdliyin senantiasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah Swt, menjaga ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan 

perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling 
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percaya terhadap saudara seakidah. Di Ranting Keniten Ponorogo 

kegiatan pengajian dilaksanakan setiap selesai yasin tahlil dan arisan 

bapak-bapak di malam senin, malam jum’at dan kamis untuk jama’ah 

ibu-ibu yasin tahlil, dan pengajian bersama ibu-ibu muslimat tiap lapan 

sekali.
105

 Dengan adanya warga Nahdliyin yang mengikuti pengajian 

akan berkembang suasana harmonis yaitu terlihat kedekatan antar 

sesama warga Nahdliyin dan dapat mengembangkan pengetahuan yang 

ada disetiap diri kaum muslim. 

2. Kegiatan pendidikan 

Di daerah Indonesia masjid merupakan lembaga pendidikan 

termurah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Walaupun demikian, bisa dijumpai beberapa masjid yang dikelola 

secara ekslusif sehingga sulit dijangkau oleh setiap kalangan. Dengan 

rumusan pendidikan yang baik dan benar, nilai-nilai Islam dapat 

disebarkan keseluruh penjuru lewat pendidikan yang demokratis 

melalui institusi masjid. Islam membawa asas persamaan, kebebasan, 

demokratis, dan keadilan. Sebuah tema sentral yang universal.masjid 

dapat mengemban pokok-pokok kependidikan tersebut bila dikelola 

dengan baik dan profesional.
106

 

Madrasah diniyah di Ranting Keniten Ponorogo yang bertempat di 

masjid dan mushala berperan sangat penting dalam mengajarkan ilmu-
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ilmu ke-Islaman terhadap anak-anak. Dalam pelaksanaan pendidikan 

madrasah diniyah di masjid dan mushala sangat didukung oleh warga 

Nahdliyin. Karena anak-anak tidak hanya mendapat ilmu duniawi saja 

yang didapat di sekolahan, tetapi juga mendapat ilmu agama yang bisa 

menjadi sebuah patokan untuk membentengi diri dari paham 

radikalisme. Dengan adanya anak-anak yang mengaji atau belajar di 

masjid dan mushala, akan berkembang suasana yang harmonis yaitu 

terlihat kedekatan antar sesama anak-anak Nahdliyin, orang tuanya, 

guru, dan warga Nahdliyin dan dapat mengembangkan yang ada pada 

tiap diri warga Nahdliyin. Pendidikan ini bisa mengetahui peran peting 

masjid dan mushala sebagai tempat anak untuk menimba ilmu, baik 

ilmu agama maupun duniawi. 

3. Kegiatan sosial 

Pada zaman Rasulullah Saw masjid menjadi tempat yang 

dipergunakan oleh Nabi Muhammad dalam pertemuan-pertemuan 

penting bersama sahabatnya secara rutin. Pertemuan yang 

diselenggarakan di masjid antara Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya 

bukan saja pertemuan secara fisik, tetapi pertemuan hati nurani dan 

pikiran, sehingga terjalin hubungan yang erat dan akrab antara Nabi 

Muhammad dengan para sahabat. Dalam waktu yang sama juga 

mendekatkan kedekatan kepada Allah Swt. 

Dalam kegiatan sosial ini masjid di seluruh ranting Keniten 

berperan sangat penting. Menjadi tempat berkumpulnya semua jama’ah 



 

 

ibu-ibu dan bapak-bapak saat santunan anak yatim dan dhu’afa 

ditambah dengan serangkaian amaliyah Aswaja di dalamnya, seperti 

tahlil, shalawatan, dan pengajian. Acara ini berjalan secara rutin, karena 

sudah menjadi agenda warga Nahdliyin. Dengan adanya kegiatan ini 

dapat menjadikan semua masyarakat (warga Muhammadiyah, KAMMI, 

Jaulah, dan sebagainya) tergugah hati dan pedulinya terhadap sesama 

bagi anak-anak yatim dan kaum dhu’afa.
107

 

Kegiatan ini dapat meningkatkan sopan santun, toleransi, 

meningkatkan kepedulian, kedisiplinan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

masyarakat Kelurahan Keniten Ponorogo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelestarian amaliyah Aswaja di Ranting Keniten Ponorogo yang sudah 

dilandaskan pada Khaira al-Ummah  yaitu berpedoman pada manusia 

yang menyuruh kepada ma’ruf, lalu mencegah diri kepada munkar, dan 

beriman kepada Allah. persaudaraan antar sekalian umat manusia tanpa 

memandang perbedaan keyakinan masing- masing.  

2. Pelestarikan amaliyah Ahl al-Sunnah wa al-Jamȃ’ah untuk 

membentengi warga NU dari paham radikalisme di Ranting Keniten 

Ponorogo sudah terealisasikan dengan maksimal. Hal ini terbukti 

dengan adanya: amaliyah zikir setelah shalat fardhu yang diterapkan 

oleh warga Nahdliyin di kehidupan sehari-hari dengan penuh keyakinan 

serta kemandirian, peringatan Isra’ Mi’raj yang dihadiri oleh semua 

kalangan khususnya warga Nahdliyin di tiap masjid dan mushala 

berbondong-bondong memeriahkan acara tersebut, begitu juga cara 

maulid Nabi Muhammad Saw. Pujian setelah adzan, secara reflek 

semua  warga NU melakukannya, istighatsah yang setiap malam dan 

moment tertentu dilaksanakan di tiap lingkungan Kelurahan Keniten, 

shalat tarawih yang berjumlah 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat tidak 

membuat berat warga Nahdliyin, justru bersemangat menjalankan 

perintah dari Allah Swt. Shalawatan yang membuat hati dingin, dan 



 

 

rindu akan sosok Nabi Muhammad tidak membuat lelah dalam 

melantunkan, semangat dan guyup rame-rame bersama menjadikan 

anak-anak bahkan orang tua merasa senang. 

B. Saran-saran 

Seharusnya dibentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di 

Kelurahan Keniten Ponorogo  untuk menanggulangi kesenjangan sosial 

yang terjadi dan sebagai wadah peningkatan toleransi antar umat 

beragama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdusshamad, Muhyiddin. Fiqh Tradisionalis. Jember: Pustaka Bayan, 2004. 

____________________. Hujjah NU Akidah Amaliah Tradisi. Jember: NURIS, 

2014.  

Afghan, Ali Masduki. Kontroversi Aswaja Aula Perdebatan dan Interpretasi. 

Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000. 

Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

Al-Husaini, Sayyid al-A’lamah al-Faqih dan Zainal Abidin al-Alawi, Jawaban 

Indah Akidah Ahlus-Sunnah Wal Jama’ah. Jombang: Darul Hikmah, 2009. 

An’im, Abu. Referensi Penting Amaliyah NU dan Problematika Masyarakat. 

Jawa Barat: Mu’jizat, 2010.  

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010. 

Arsam. “NU (Nahdlatul Ulama) dan Wacana Radikalisme Agama (Analisis 

terhadap Majalah Risalah Tahun 2011-2012),” Komunikasi, 1 Januari-Juni, 

2013. 

Asy’ari, Hasyim. Risalah Ahlussunnah Wa Al-Jama’ah. Jombang: Maktabah al-

Turats al-Islami, 1418 H. 

Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Ibadah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.  

Basri, Hasan. Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet II, 1996.  



 

 

Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011. 

Fattah, Munawir Abdul. Tradisi Orang-Orang NU. Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2006.  

Ghony, Djunaidi & Fauzan Almansur. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012. 

Harits, A. Busyairi.  Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia. Khalista: 

Surabaya, 2010. 

http://eprints.stainkudus.ac.id. Diakses pada tanggal 9 Juli 2018, pukul 07.10 

WIB.  

Kawakib, Moh khalil. Tour Religi Nabi Muhammad Saw Mengungkap Rahasia 

Dibalik Peristiwa Perjalanan Isra’ Mi’raj. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu 

Grup Yogyakarta, 2013.  

Khuluq, Lathifatul. Fajar Kebangunan Ulama. Yogyakarta: LkiS, 2000.  

Manan, Abdul. Aswaja Akidah Umat Islam Indonesia. Kediri: PP Al-Falah Ploso, 

2012.  

Masdar Farid Mas’udi, Amaliyah NU dan Dalilnya. Jakarta, 2011. 

Matthew, Miles & Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press, 1992. 

Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009. 

Misrawi, Zuhairi. Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU. 

Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2004.  

http://eprints.stainkudus.ac.id/


 

 

Muhadjir, Neong. Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, 

Rasionalistik, Phenomenal, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan 

Penelitian Agama. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1998.  

Munawir. “Aswaja Nu Center dan Perannya sebagai Benteng Aqidah,” Shahih, 1 

Januari-Juni 2016. 

Navis, Abdurrahman, et al. Khazanah Aswaja Memahami Mengamalkan dan 

Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama’ah. Surabaya: Aswaja NU Center 

PWNU Jawa Timur, 2016.  

Pimpinan Cabang Lajnah Ta’lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama. Landasan 

Amaliyah NU. Jombang: Darul Hikmah, 2008.  

Riyanto, Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC, 2001. 

Roqib, Moh. Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integrative di 

Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat. Yogyakarta: PT. LKIS, 2009. 

Rubaidi, A. Radikalisme Islam Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam 

di Indonesia. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007.  

Shiddiq, Achmad. Khittah Nahdliyyah. Surabaya: Khalista, 2005. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013. 

________. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2008. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2005. 

Sunyoto, Agus. Atlas Wali Songo. Depok, Pustaka iilman dan LESBUMI PBNU, 

2016.  

Suwandi, Basrowi. Memahami Penelitian Kulaitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 



 

 

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Khazanah Aswaja Memahami 

Mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama’ah. Surabaya: 

Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016. 

Tim Penyusun. Buku Pedoman Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi 

Revisi . Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2016. 

Utomo, Gondo. “Merancang Strategi Komunikasi Melawan Radikalisme 

Agama,”Komunikasi Islam, 1 Juni 2016. 

Wahid, Salahudin. Menggagas NU Masa Depan. Jombang: Logos, 2010.  

Wahyudin, Didin. “Pendidikan Aswaja sebagai Upaya Menangkal Radikalisme”, 

2 November 2017. 

Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.  

WWW.NU.OR.ID , NU Online Soeara Nahdlatoel Oelama, di akses pada 

tangggal 16 Mei 2018, Pukul 07.26 WIB.  

Zaen, Muhammad Ma’shum. Ternyata Aku Orang NU Kupas Tuntas Tradisi dan 

Amaliyah NU. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008. 

Zainuddin, etal. Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial. Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, 2002. 

Zuhri, Achmad Muhibbin. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang Ahl al-

Sunnah wa al-Jamā’ah Surabaya: Khalista, 2010.  

 

http://www.nu.or.id/

