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ABSTRAK 

Winarti. Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Isntitut  Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi Prahara, M.Ag 

Kata kunci:  Dzikir, Santri. 

Dzikir adalah  mensucikan dan mengagungkan,  atau menyebut dan mengucapkan nama 

Allah atau menjaga dalam ingatan (mengingat). Santri adalah seseorang yang mengikuti 

pendidikan Ilmu Agama Islam di suatu tempat yang dinamakan Pesantren. 

Jadi seorang santri untuk mencapai sikap spiritual yang maksimal kegiatan dzikir bisa 

sangat membantu dalam mencapai hal tersebut karena  dengan berdzikir seseorang  dapat 

terbimbing dan dzikir  memberikan motivasi hidup agar mendapatkan kebahagiaan dan 

ketenangan jiwa yang diharapkan memiliki kekuatan iman dan taqwa kepada Allah. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui: (1. ) Penerapan   Kegiatan Dzikir di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo (2)  Untuk  mengetahui Faktor Pendukung 

dan Penghambat Dalam Meningkatkan Sikap Spritual Santri di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorogo (3) Untuk Mengetahui Hasil Peningkatan Sikap Spritual Santri 

Melalui  Kegiatan Dzikir di Pondok Pesantrean Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui proses reduksi data, 

display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. 

Dari hasil yang telah disimpulkan bahwa: (1) Kegiatan Penerapan kegiatan  Dzikir yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Thoriqul huda adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 

sikap spritual santri agar baik dalam segala hal yaitu, moral akhlak dan lain-lain. Dalam 

meningkatkan sikap spiritual santri Pelaksanaan Kegiatan Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda di lakukan seminggu sekali tepatnya malam  minggu ( ahad) yang dilaksanakan setelah 

sholat Isya, berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang.  (2) Faktor penghambat dalam 

meningkatkan sikap spiritual santri salah satunya yaitu berasal dari dalam diri pribadi  atau  

internal , seperti adanya rasa malas, dan niat atau  tekad yang tidak kuat, kurangnya kesadaran 

pada diri sendiri. Sedangkan faktor pendukung dalam meningkatkan sikap spritual  sebagian 

besar yaitu faktor internal, seperti: keinginan sendiri (bukan paksaan orang lain), cita-citan ingin 

menjadi insan  yang dekat dengan Allah dan berakhlak mulia, keinginan kelak mendapatkan 

khusnul khotimah. (3) Kegiatan Dzikir yang dilaksanakn di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

dapat meningkatnya  kualitas keimanan seorang santri sehingga menjadikan dekat dengan Allah, 

Selain itu kegiatan dzikir di Podok Pesantren Thoriqul Huda yaitu memberikan kemanfaatan 

yang  cukup  besar diantaranya santri mudah mencari ilmu, mendapatkan pencerahan hati, 

motivasi dan kemanfaatan-kemanfaatan   yang cukup banyak sehingga menjadikan para santri 

menjadi tenang dan senang semangkin betah bermukim di pondok, sebagai bentuk pendekatan 

diri kepada Allah SWT,  sebagai kepribadian yang mengurangi kenakalan santri , dan 

mendorong santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda untuk meningkatkan  akhlak yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama merupakan pedoman hidup manusia untuk memahami diri dan 

lingkungannya. Manusia dilahirkan dimuka bumi untuk menjadi Khalifah serta 

tetap dan selalu beribadah, menyembah, mematuhi segala perintah Allah Swt, 

dan menjauhi segala larangannya. Ibadah yang dilakukan salah satunya yaitu 

dengan berdzikir mendekatkan diri kepada Allah SWT.
1
 

Islam mengajarkan kita untuk berdzikir kepada Allah SWT, karena dzikir 

dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat mengandung tiga gerakan, 

yaitu badan (al-riyadiyah), hati (al-qalbiyah), dan jiwa (al-nafsiyah), 

melaksanakan dzikir dengan khusuk, ikhlas dan penuh pengharapan ridho Allah 

SWT maka hal tersebut akan membiasakan hati selalu dekat kepada Allah SWT, 

dzikir juga mengandung dimensi dzikrullah yang memiliki dampak psikologis 

dalam jiwa seseorang. 

 Karena dengan mengingat Allah SWT maka alam kesadaran manusia 

akan merasakan kehadiran Allah SWT. Untuk sampai kepada jiwa yang tenang 

seperti yang dirumuskan diatas, maka dzikir memiliki peranan penting dalam 

                                                           
1
 Jalaludin Rahmat, Psikologi Agama ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 60-62. 
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kehidupan manusia, karena dzikir merupakan suatu kebutuhan psikis manusia 

yang merindukan ketenangan dan kebahagiaan.
2
 

. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan 

penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang ada di dunia ini.
3
 

Dengan demikian, bila santri mampu memahami  makna  dzikir maka 

santri  juga akan mampu meregulasi diri atau mengatur segala perilakunya untuk 

mencapai keberhasilan dengan baik.  

Salah satu peran agama adalah memberikan kenyamanan penganutnya 

dalam mengarungi samudra kehidupan, dalam ajaran Islam peran tersebut dapat 

diimplementasikan dalam bentuk dzikir. Dzikir dalam hal ini dimaksudkan 

sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan sikap spiritual  santri   terhadap 

berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang banyak mengalami kegoncangan 

hidupnya, seperti :  pergaulan bebas , frustasi, kecewa, bahkan melakukan 

perbuatan nekat untuk bunuh diri. Pelaksanaan Dzikir ini semakin terlihat 

semarak dalam akhir-akhir ini, baik yang dilaksanakan oleh organisasi sosial 

keagamaan maupun institusi pemerintahan. Fenomena Dzikir yang semakin 

semarak saat ini tentu saja memiliki dampak positif bagi kehidupan  santri yang 

terkuasai oleh ilmu pengetahuan dan dampak modernisasi. Salah satu manfaat 

yang dapat diperoleh dari pelaksanaan dzikir tersebut adalah tercapainya rasa 

tenang dan tenteram bagi pengamalnya. 

                                                           
2
 Samsul Munir Amin, Energi Dzikir, (Jakarta:Bumiaksara,2008),  11. 

3
 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 208. 
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Kegiatan dzikir salah satu dari bagian dari mujahadah di Pondok 

Pesantrean Thoriqul Huda selain itu  ada sholat sunnah, dan doa-doa. Sejarah 

pada tahun 1975 kegiatan Dzikir hanya dilakukan beberapa orang tidak lebih 25 

orang. Pada tahun 1979 setelah dilakukan kegiatan Dzikir tampak mencolok 

perubahan para santri yang mulanya banyak santri yang kurang hormat terhadap 

seorang guru maupun duriah ( keturunan kiai) ialah akhlak, sikap para santri 

mulai membaik meski belum seratus persen, dan peraturan pondok mulai di taati, 

dan hal lain santri yang sebelumnya sering di ganggu mahluk halus seperti jin, 

genderuwo, pocong dll. 

 Setelah melakukan  kegiatan Dzikir semua gangguan-ganggumkopan 

menjadi sirna. Akhirnya pada tahun 1980 dzikir  di pondok pesantren thoriqul 

huda ditetapkan oleh pengasuh ( pimpinan pondok)  Alm.K. Fachrudin Dasuki.  

Kegiatan Dzikir dilakukan dengan khusyuk dan khidmah oleh seluruh santri baik 

yang sudah menjadi ustd maupun yang belum menjadi ustadz, hal ini karena 

biasanya Dzikir mujahadah dipimpin langsung oleh seorang ustad yang di 

anggap tua dari segi ilmu maupun usianya.
4
 

Secara logika segala bentuk amaliah apapun pasti di gunakan untuk 

melatih diri kearah yang lebih baik, seperti untuk meningkatkan sikap spiritual 

pada diri seseorang ( santri). Hal ini yang merangsang peneliti untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan  Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

tepatnya Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
44

 Transkip Wawancara 15-02-2018 
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Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

DZIKIR  DI PONDOK PESANTREN TORIQUL HUDA CEKOK BABADAN 

PONOROGO. 

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan Dzikir di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda dan  Faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan sikap spiritual santri dan bagaimana hasil peningkatan sikap 

spiritual santri melalui Kegiatan  Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul huda. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan  Kegiatan Dzikir  di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam melaksanakan dzikir S di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari permasalahn yang diungkapkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Penerapan Kegiatan Dzkir di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo. 
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2. Untuk  Mendiskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam 

melaksanakan dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari dua sisi, yaitu secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini di harapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat berguna secara Akademik  untuk menambah 

informasi dan memperkyaa teori tentang permasalahan yang berkaitan degan 

kegiatan Dzkir. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbagan 

kepada: 

a. Penulis 

Sebagai Penambah khazanah ilmu serta pengalaman mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan degan kegiatan Dzikir. 

b.  Pihak akademik  

Sebagai konstribusi ilmiah bagi jurusan Tarbiyah IAIN Ponorogo dan 

sekaligus memberikan pengetahuan bahan studi lanjutan bagi para 

pembaca yang berminat dan memiliki topic yang sama. 
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c. Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Untuk memberi informasi pada masyrakat dan khususnya kepada para 

santri PPTH dalam memaknai Dzikir. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari 

sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya sebagai 

berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum 

kajian ini, yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kajian teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar 

penelitian ini. 

Bab kedua:  Berisi tentang landasan teori, dalam bab ini di ungkapkan 

tentang bagaimana penerapan Kegiatan Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

Bab ketiga : Berisi tentang  paparan data, data terbagi dua yaitu: Data 

umum, data umum terdiri dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Thoriqul 

huda, letak geografis, Visi dan Misi. Paparan data khusus, data khusus terdiri dari 
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sejarah berdirinya  Kegiatan Dzikir dan factor pendukung dan penghambat dalam 

melaksanakan dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda  

Bab keempat:  berisi tentang analisis data:  tentang program dzikir  

Bab kelima:  berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini 

dan saran-sara. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian yang 

membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Adapun 

skripsi yang secara tidak langsung relevan dengan judul pembahasan yang akan 

ditulis penulis adalah : 

1. Nama Penyusun :  Ayu Evita Sari  

 Jurusan :  Ushuluddin Adab Dakwah 

 Judul   : Pengaruh Pengamalan   Dzikir Terhadap Ketengan 

Jiwa di  Majlisul Dzakirin Kamulan Durenan. 

Rumusan Masalah:  

1. Adakah pengaruh pengamalan Dzikir terhadap ketenangan jiwa di 

Majlisul Dzakirin Kamulan durenan Trenggalek? 

2. Bagaimanakah pengaruh pengamalan dzikir terhadap ketenangan jiwa di 

Majlisul Dzakirin Kamulan Durenan Trenggalek? 

Dengan hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa  penelitan yang 

dilakukan di Majlisul Dzakirin Kamulan Durenan Trenggalek  penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dzikir terhadap 

ketenangan jiwa di majlisul dzakirin Kamulan. terbukti dari besarnya prosentase 

8 
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ketenangan jiwa sebesar 6,5%, hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan hidup dan tata tertib yang diterapkan di majlisul dzakirin kamulan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Dzikir  

Arti dzikir dari segi bahasa, dzikir berasal dari kata dzakara, yadzkuru, 

dzukr/dzikr yang artinya merupakan perbuatan dengan lisan (menyebut, 

menuturkan, mengatakan) dan dengan hati (mengingat dan menyebut). 

Kemudian ada yang berpendapat bahwa dzukr (bidlammi) saja, yang dapat 

diartikan pekerjaan hati dan lisan, sedang dzkir (bilkasri) dapat diartikan 

khusus pekerjaan lisan. Sedangkan dari segi peristilahan, dzikir tidak terlalu 

jauh pengertiannya dengan makna-makna lughawinya semula. 

 Bahkan di dalam kamus modern seperti al-Munawir, alMunjid, dan 

sebagainya, sudah pula menggunakan pengertian-pengertian istilah seperti 

adz-dzikr dengan arti bertasbih, mengagungkan Allah swt. dan seterusnya.
5
 

Banyak ayat Al-Qur‟ an yang berisi perintah Allah SWT. agar 

manusia senantiasa berdzikir mengingat-Nya. Beberapa di antaranya adalah 

surat An-Nisa‟  ayat 103, Al-Ma‟ idah ayat 4, Al-Hajj ayat 36 dan Al-

Jumu‟ ah ayat 10. 

                                                           
5
 Joko S. Kahhar&Gilang Cita Madinah, Berdzikir kepada Allah Kajian Spiritual Masalah 

Dzikir dan Majelis Dzikir (Yogyakarta: Sajadah_press, 2007) , 01. 
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Secara etimologi Dzikir berasal dari kata “zakara” berarti menyebut  

mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi dan 

nasehat. Oleh karena itu dzikir berarti mensucikan dan mengagungkan, juga dapat 

diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan 

(mengingat)
6
 

b. Bentuk-Bentuk Dzikir 

Ibnu Ata‟ , seorang sufi yang menulis al-Hikam (Kata-Kata 

Hikmah) membagi dzikir atas tiga bagian:d zikir jali (dzikir jelas, nyata), 

dzikir khafi (dzikir samar-samar) dan dzikir haqiqi (dzikir sebenar-

benarnya). 

1) Dzikir Jali Ialah suatu perbuatan mengingat Allah swt. dalam bentuk 

ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa 

kepada Allah swt. yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk 

menuntun gerak hati.  

2)  Dzikir Khafi Adalah dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh 

ingatan hati, baik disertai dzikir lisan ataupun tidak. Orang yang 

sudah mampu melakukan dzikir seperti ini merasa dalam hatinya 

senantiasa memiliki hubungan dengan Allah swt. Ia selalu merasakan 

kehadiran Allah swt. kapan dan dimana saja. 

3)  Dzikir Haqiqi  

                                                           
6
 Hazri Adlany, et al, al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung,2002), 470. 
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 Dzikir hakiki yaitu Dzikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga, 

lahiriah dan batiniah, kapan dan dimana saja, dengan memperketat 

upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah swt. dan 

mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya. Selain itu tiada yang 

diingat selain Allah swt. Untuk mencapai tingkatan dzikir haqiqi ini 

perlu dijalani latihan mulai dari tingkat dzikir jali dan dzikir khafi
7
. 

c. Keutamaan Dzikir  

Keutamaan dzikir secara umum banyak sekali menurut Saiful 

Ghofur dalam karyanya Rahasia dzikir dan doa, diantaranya ialah: 

1) Terlindung dari bahaya godaan setan 

Setan tak pernah berhenti untuk menggelincirkan manusia 

dari rida Allah. segala bentuk godaan akan diumpamakan kepada 

manusia agar lalai dan terlena. Karena itu, dengan berdzikir kita 

memohon kepada Allah supaya terlindung dari godaan setan yang 

terkutuk. 

2) Tidak mudah menyerah dan putus asa 

Hidup di dunia tak jarang penuh dengan permasalahan. 

Adanya permasalahan ini sejatinya untuk menguji sejauh mana 

tingkat keimanan seseorang. Bagi yang tidak kuat menanggung 

permasalahan tersebut, acap kali cenderung berputus asa. Padahal, 

berputus asa adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. 

                                                           
7
 Samsul Amin Ghofur, Rahasia Zikir dan Doa (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010), 143-147. 
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3) Memberi ketenangan jiwa dan hati 

Segala gundah dan resah bersumber dari bagaimana hati 

menyikapi kenyataan. Jika hati lemah dan tak kuat menanggung 

beban hidup, besar kemungkinan yang muncul adalah suasana resah 

dan gelisah. Mendapatkan cinta dan kasih sayang Alla.
8
 

4) Dzikir sebagai pembersih hati  

5) Dzikir sebagai sarana masuk surga 

Setiap muslim pada dasarnya mengharapkan kabahagiaan dan 

kebaikan, baik dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya. Untuk 

mencapai keinginan atau kehendak tersebut upaya yang dilakukan 

salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan 

berdzikir laa ilaaha illallah. Sabda Nabi SAW: “Barang siapa yang 

akhir katanya (sebelum menghembuskan nafas 

terakhir) mengucapkan laa ilaaha illallah, maka ia masuk surga.” 

”(HR. Abu Dawud dan Hakim) 

6) Dzikir sebagai sarana memperoleh Syafaat Rasulullah SAW. 

Hadis Nabi menyebutkan: “Siapakan manusia paling beruntung 

dengan syafa’atmu pada hari akhir? Rasulullah menjawab’ manusia 

                                                           
8
  Samsul Amin Ghofur, Rahasia Zikir dan Doa (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010) hlm., 

143-147. 
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paling beruntung dengan syafaatku pada hari kiamatt adalah orang 

yang selalu mengucapkan: laa ilaaha illallah’.”
9
 

 

 

2. Program Kegiatan Dzikir 

a. Alasan  Diadakan Dzikir  

1) Semua Ciptaan Allah Ciptaan Allah tidak ada yang cacat, lalu yang 

kakinya cacat? Itu kesempurnaan dari Allah. Jika mata melihat ingat 

ini ciptaan Allah dan hati ingat Sang Pencipta. 

2) Semua Milik Allah 

Jika kita niat semua ciptaan Allah, tidak akan lupa, karena semua 

milik Allah. Nikmati, mau beruban itu terserah Allah. Semua titipan 

Allah, makin merasa kuat memiliki makin terasa sakit di hati. 

3) Segalanya dalam Kekuasaan Allah Kita tidak boleh merasa dikuasai 

selain Allah, sepenuhnya kekuasaan Allah tidak bisa lari. Jika Allah 

memberi sakit, belajar ilmu Allah yang membuat tenang “a`la 

bidzikrillah tathma`inul qulub”. Orang-orang yang tidak percaya, 

pasti terlalu banyak pikir seharusnya banyak dzikir. 

4) Allah yang Menggenggam Segalanya Allah mudah membolak-

balikan hati manusia. Jika ada orang yang mendzolimi kita, 

                                                           
9
  Ismail Nawawi, Risalah Pembersih Jiwa: Terapi Prilaku Lahir & Batin Dalam Perspektif 

Tasawuf (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2008), 244. 



14 
 

 
 

berlindunglah pada Allah, mereka semua genggaman Allah, syaithan 

juga digenggaman Allah. 

5) Tidak Ada yang Terlepas dari Izin Allah (Bi’idznillah) Ada izin 

Allah ada ridha Allah, setiap kejadian atas izin Allah belum tentu 

atas ridha Allah. Jika segala kejadian atas ridho Allah pasti atas izin 

Allah. Tidak ada rencana Allah dengan jangka pendek, semua sisi 

ada hikmahnya. Kematian hanya akan datang ketika waktunya habis. 

6) Allah Maha Adil Adil adalah segala sesuatu pada tempatnya, kalau 

tidak sesuai dengan tempatnya berarti mendzolimi. Allah Maha Adil 

berarti tidak meleset semuanya. Tidak Allah biarkan satupun Allah 

biarkan dalam ketidakadilan. 

7) Allah yang Maha Baik Jika hidup tidak baik berarti kita yang 

mendzalimi diri kita, karena kita su’udzan pada Allah. Jika kita 

berbaik sangka pada Allah pasti akan baik. 

8) Allah Maha Pelindung Jangan cari selain Allah. Allah Yang Maha 

Pelindung selain itu seperti keran. Semua ucapkan Laa hawla wa laa 

kuwwata illa billah.
10

 

b. Tujuan Dzikir 

Dzikir menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah ialah segala macam 

bentuk mengingat kepada Allah SWT baik dengan membaca tahlil, 

                                                           
10

  Shaleh Bin Ghanim As-Sadlan, Doa Dzikir Qouli dan Fi’li: (Ucapan dan Tindakan) 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 2-3. 
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tasbih, tahmid, taqdis, takbir, tasmiyah, hasbalah, qira'atul Qur'an maupun 

membaca Doa-Doa yang ma'tsur dari Rasulullah SAW. Doa kepada 

Alloh adalah perwujudan rasa cinta seorang hamba kepada Allah swt, dan 

juga sekaligus pengakuan akan kebutuhan dan pertolongan-Nya. Hakikat 

makna arti doa pada dasarnya adalah juga meminta kekuatan dan 

kesanggupan dari Allah SWT.  

Dzikir ada empat macam tingkatan, yaitu: dzikir syari’at, dzikir 

Thariqat, dzikir Hakikat dan Dzikir Ma’rifat. 

Keempat macam Dzikir tersebut memiliki tujuan masing-masing 

sesuai dengan tingkatannya: 

Dzikir Syari’at atau dzikir lisany, tujuan dzikir ini adalah untuk 

membiasakan lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik 

sehingga terhindar dari maksiat lidah.  

Dzikir qolby, tujua dzikir ini adalah untuk menanamkan rasa cinta 

di hati kita kepada Allah SWT sampai betul-betul kita mencintai dia lebih 

kecintaan kita kepada apapun selain dia. 

Dzikir hakikat atau Dzikr fikir, tujuan Dzikir ini adalah untuk 

menghilangkan sekecil apapun sifat syirik. 

Dzikir Ma’rifat atau Dzikir ruh,tujuan dzikir ini adalah 

mengahayati adanya Allah sebagaisatu-satunya wujud yang benar-benar 

ada, sekaligus meyakini ketiadaan wujud selain Allah, karena segala 
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sesuatu selain Allah hanyalah berwujud bayangan yang berada di dalam 

Ilmu Allah. 

Perintah untuk berdzikir memiliki tujuan agar setiap muslim: 

a) Taat kepada-Nya. D.zikir merupakan salah satu manifestasi dari 

ketaatan. Setiap hamba Allah yang mengingat-Nya dalam bentuk 

ketaatan maka Allah SWT akan membalas dengan mengingat hamba 

tersebut dalam bentuk rahmat yang diturunkan. 

b) Berdo’a kepada-Nya. Dzikir merupakan salah satu sarana yang paling 

ampuh bagi terkabulnya do’a. Dengan berdzikir, Allah SWT akan 

mengabulkan setiap do’a dan melimpahkan kebaikan yang berlipat-

lipat. 

c) Selalu bertafakur di saat menyendiri sehingga Allah SWT 

menurunkan pertolongan di saat tersesat. 

d) Selalu ingat bahwa kehidupan di dunia adalah fana, sedangkan 

kehidupan yang abadi hanyalah terjadi di akhirat. 

e) Selalu mengingat-Nya di dunia sehingga Allah mengingatnya di 

akhirat. Apabila Allah mengingat hamba-Nya di akhirat, berarti 

tercurahlah ampunan dan kemudahan bagi hamba tersebut dalam 

manjalani proses perhitungan amal. 

f) menyebah-Nya dengan ikhlas sehingga Allah SWT menaikkan 

derajat di sisi-Nya serta melepaskannya dari segala gangguan yang 

menerpa. 
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g) Tekun dalam beribadah sehingga Allah memberikan perhatian-Nya 

yang istimewa kepada kita. 

h) Menggunakan karunia Allah di jalan yang benar sehingga 

pertolongan-Nya turun di saat petaka datang. 

i)  Berjihad di jalan-Nya sehingga petunjuk Allah senantiasa menyertai 

dalam setiap hirupan nafas.  

j) Bagi setiap muslim, sebenarnya tidak ada satu sisikehidupan pun 

yang luput dari mengingat Alla. Karenanya, sembilan tujuan dikir di 

atas selayaknya mampu dicapai oleh setiap hamba Allah yang 

beriman. 

c. Syarat-Syrat Dzikir  

Orang yang berdizir mestinya selalu harus punya wudhu yang 

sempurna. Ketika berdzikir semestinya dengan hentakan yang kuat dan 

suara keras, hingga meraih cahaya dzikir dalam batin orang-orang yang 

berdzikir tersebut, sehingga hati mereka menjadi hidup dengan cahaya-

cahaya itu, suatu kehidupan yang abadi-ukhrawi, sebagaimana firmanNya 

: “Mereka tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian yang 

pertama (di dunia).” (Ad-Dukhan: 56) Sabda Rasulullah saw: “Para Nabi 

dan para wali itu senantiasa sholat di kuburan mereka, sebagaimana 

mereka sholat di rumah-rumah mereka.” Demikian juga, hati yang hidup 

itu tidak tidur, maka hati yang hidup juga tidak mati, seperti sabda Nabi 

saw : “Mataku tidur dan hatiku tidak tidur.” (Hr. Bukhari ) “Siapa yang 
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mati dalam kondisi mencari ilmu, maka Allah membangkitkannya dalam 

kuburnya dua malaikat yang mengajarkan ilmu ma’rifat, dan ketika 

bangkit dari kuburnya ia menjadi orang alim dan orang yang arif.  

Dimaksud dengan dua malaikat adalah keruhanian Nabi dan wali. 

Karena para malaikat itu tidak masuk dalam alam ma’rifat, dan tidak 

mengajarinya. Dalam firman Allah swt : “Kamu telah menghabiskan 

rizkimu yang baik di dalam kehidupan dunia dan kamu menikmatinya. 

Maka hari ini kamu sekalian dibalas dengan siksaan yang hina atas 

kesombonganmu yang kamu lakukan.” (Al-Ahqaaf:20). . Dan niat orang 

fasik itu lebih buruk ketimbang amalnya.” Karena niat itu merupakan 

fondasi amal, seperti dalam hadits disebutkan: “Bangunan yang benar di 

atas fondasi yang benar adalah benar. Sedangkan bangunan yang rusak di 

atas fondasi yang ruak adalah rusak.  Allah swt. Berfirman  “Siapa yang 

menghendaki ladang akhirat, Kami menambahkan baginya pada 

ladangnya. Dan siapa yang menginginkan ladang dunia, Kami 

memberinya. Namun di akhirat tidak meraih bagian.” (Asy-Syuuro: 20)
11

 

d. Waktu dan Tempat  

Walaupun dzikir bisa dilakukan pada setiap waktu, namun ada 

waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk berdzikir. 

1) Pagi hari sebelum terbit matahari, usai shalat subuh dan pada sore 

hari setelah shalat ashar, sebelum matahari terbenam. 

                                                           
11

 As-Sadlan, Doa Dzikir Qouli dan Fi’li, 20-27. 
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2) Setelah matahari tergelincir, usai shalat dzuhur 

3) Setelah menunaikan shalat-shalat wajib 

4) Pada waktu sepertiga malam yang terakhir  

Ada juga pada waktu-waktu tertentu yang didalamnya kita 

diamkruhkan berdzikir, yakni ketika kita sedang buang air, jima' (sedang 

intim), sewaktu mendengarkan shalat Jum'at dan khutbah dua Hari Raya, 

serta ketika mengantuk.  Sebaiknya dzikir itu dilakukan di tempat-tempat 

yang bersih, suci, dan tenang seperti di masjid atau mushollah. Meski 

demikian, dzikir bisa dilakukan di sekolah, di kantor, di tempat wisata. 

Bahkan ketika menunggu bus di halte atau menunggu kereta di stasiun, 

menanti pesawat di bandara, dan duduk-duduk di pelabuhan kita bisa 

berdzikir.  

Demikian pula sewaktu dalam perjalanan, baik sewaktu berjalan 

kaki maupun sedang naik kendaraan, kita bisa berdzikir. Kecuali di 

tempat-tempat najis seperti di kamar mandi, dan kamar kecil kita di 

larang berdzikir.  Seyogyanya dzikir kita lakukan dalam keadaan bersih 

dan suci, baik badan (khususnya lisan), pakaian dan tempat. Akan tetapi 

bagi orang yang berhadas (sedang junub, haid/menstruasi dan nifas - 

keluar darah setelah melahirkan), menurut ijma ulama, boleh saja 

berdzikir dengan lisan dan hati. 

Namun dilarang membaca Al Quran, sebab hukumnya haram.  

Apabila kita berdzikir baik itu membaca tahmid, tahlil, tasbih, takbir 
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maupun shalawat akan lebih utama jika menghitungnya dengan ruas-ruas 

jemari tangan. Sebab, sabda Rasulullah saw. "Hendaklah engkau 

membaca tasbih, tahlil dan taqdis. Janganlah kamu melalaikannya. Jika 

kamu lalai, lalilah Tuhan memberi rahmat kepadamu. Dan hitung 

bacaanmu itu dengan anak-anak jari, karena anak-anak jari itu akan 

bertanggung jawab tentang perbuatannya." (HR. Ahmad dan Abu 

Daud). Sedangkan kalau kita menghitungnya pakai tasbih, maka 

memutar tasbihnya harus dengan tangan kanan. 

e. Materi  Dzikir 

Secara etimologi, perkataan dzikir berasal pada kata 

 artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil 

pelajaran, mengenal atau mengerti dan ingatan.  

Pengertian dzikir adalah  menyebut, menuturkan, mengingat, 

menjaga, atau mengerti perbuatan baik.  

1) Bacaan dzikir 

2) Istigfar  

100 kali  
3) Sholawat 

    100 kali .  

   
4) Tasbih 
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 100 kali   
 

5) Do’a  nabi yunus 

100 kali …  

 
6) Do’a kecukupan rizki 

100 kali  
7) Tahlil  

100 kali 
12 

 

f. Pembimbing dan Peseta Dzikir  

Pembimbing dzikir biasanya dalah ulama dalam istilah fiqih 

memang sangat spesifik, sehingga penggunaannya tidak boleh pada 

sembarang orang. Semua syaratnya jelas dan spesifik serta disetujui oleh 

umat Islam. Paling tidak, dia menguasai ilmu-ilmu tertentu, seperti ilmu 

Al-Quran, ilmu hadits, ilmu ifiqih, ushul fiqih,qawaid fiqhiyah serta 

menguasai dalil-dalil hukum baik dari Quran dan sunnah.  Selain itu 

adalah Kiai dan Ustadz . 

Pesrta dzikir umumnya disebut  Makmum berasal dari bahasa arab 

yaitu ( ). Kata tersebut adalah isim fa'il dari ( -- ) yang 

memiliki arti kata orang yang diimami. Dengan adanya makmum yang 

mengikuti gerakan seorang imam, itu merupakan sebuah rangkaian 

ibadah shalat yang kita sebut dengan Shalat berjamaah. 

                                                           
12

  Mujahadah, Risalah Amaliyah Ponpes Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo, ( 

Jombang: Rajawali 2002)56-57. 
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3. Santri 

Santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan Ilmu 

Agama Islam di suatu tempat yang dinamakan Pesantren, biasanya menetap 

di suatu tempat yang dinamakan Pesantren, biasannya menetap di tempat 

tersebut hingga pendidikannya selesai. Santri dikategorikan dua macam, yaitu 

santri mukim dan Santri kalong. 

Santri mukim adalah seorang murid yang berasal dari tempat Jauh dan 

menentap di Pesantren untuk menuntut Ilmu Agama.
13

 Santri hidup bersama 

santri laiinya selama 24 jam penuh, sehingga mereka seakan tinggal dalam 

miniature masyrakat. Materi pembelajaran dari kitab-kitab klasik yang sudah 

dipelajari bisa secara langsung dipraktekkan oleh santri dalam kehidupan 

sosialnya di asrama. Ketika ada kesalahan, mereka pun langsung 

mendapatkan koreksi dari para guru dan Kyai. Terlebih, santri mendapatkan 

teladan perilaku yang dapat mereka temui dalam kehidupan sehari-hari pada 

figure Kyai dan guru.  Hal-hal inilah yang membuat pesantren berhasil 

membentuk manusia yang berkarakter kuat. Santri mukim juga mempunyai 

dua kategori yaitu santri mukim yang hanya melakukan kewjibannya sebagai 

                                                           
13

  Zamakhsyari Dhofier,  Tradisi Pesantren Studi tentang Pandagan Hidup Kyai ( 

Jakarta:LP3ES, 1994), 88. 
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santri yaitu belajar dan mengaji dan santri mukim yang rela melayani Kyai 

serta keluarganya untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, 

seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan lain 

sebagainya. 

Meskipun para santri melakukan kegiatan tambahan seperti 

disebutkan diatas, namun tidak mengabaikan kewajiban mereka untuk belajar 

selama dipesantren, yakni degan mematuhi peraturan dan mengikuti 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren, hal ini 

menguatkan bahwa degan mengabdi tidak akan membuat santri melupkan 

kewajiban sebagai seorang santri itu. Mereka semua melkukan dengan Ihklas, 

tanpa mengharap upah ataupun imbalan. Karena santri yanag menganbdi 

tidak mengginginkan banyak hal, mereka hanya ingin mendapatkan 

kebeerkahan ilmu dari Kyai selama proses pengabdian di Pondok Pesantren. 

Sedangkan santri kalong adalah seorang murid yang berasal dari 

tempat sekeliling Pesantren yang biasanya tidak menetap didaerah Pesantren 

dan mereka bertujuan sama degan santri mukim yaitu untuk belajar ilmu 

agama.
14

 Motivasi para santri ketika memilih menempuh pendidikan di 

Pondok Pesantren adalah mereka ingin belajar khususnya ingin mendalami 

pengetahuan tentang agama dan ingin mendapatkan barakah ilmu yang di 

dapat selama di Pesantren bagi santri yang melakukan pengabdian. Berharap 

setelah keluar dari Pondok santri bisa menjadi pribadi intelektual yang 

                                                           
14

 Ibid., 88. 
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berakhlakul karimah. Selain motif diatas para santri memutuskan untuk 

menempuh pendidikan di Pondok Pesantren adalah tertarik oleh charisma dan 

kesederhanaan Kyai yang layak untuk di jadikan panutan. 

Apabila seseorang bersedia untuk menjadi santri ndalem Kyai, maka 

ia dinyatakan sanggup untuk mengabdi kepada keluarga Kyai selama ia 

berada di Pesantren. Seseorang menjadi santri ndalem tidak perlu mempunyai 

keahllian khusus. Mereka hanya perlu mempunyai jiwa yang Ikhlas Ridho 

dalam melakukan pengabdian di pesantren. 

Kehidupan si Pesantren sangat mempercayai nilai-nilai barakah, 

degan kata lain santri yakin dan percaya bahwa di Pesantren merupakan 

tempat berdomisilinya barakah, dan untuk memperoleh barakah tidak hanya 

didapat melalui belajar degan rajin dan mematuhi peraturan” yang ada di 

Pesantren.
15

 

Salah satu karakter santri adalah ketaatan terhadap Kyai yang 

dibingkai dalam pola relasi guru dan murid yang hamper skaral. Relasi 

tersebut dilandasi beberapa pertimbagan, yakni ketaatan dalam rangka 

ibadah, nilai keikhlasan dalam kitab ta’limul Muta’alim dan persepsi santri 

terhadap Kiai.
16

  

 

 

                                                           
15

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandagan Hidup Kyai, 77-84. 
16

 Zakiah dan Faturoghman, e-book Buletin Psikologi, Tahun XII,No I, Juni 2004. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk 

oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan 

yang diperoleh dari situasi yang alami.17 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, dinamkan metode postpositivtik karena berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme. 

Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian 

lebih bersifat seni ( terpola), dan disebut sebagai meode interpretive karena data 

hasil penelitian lebih berkenan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan 

di lapangan.
18

 

Ciri-ciri karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biken 

adalah seperti berikut: 

                                                           
17

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 26. 
18

 Sugiharto, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan RgD (Bandung: Alfabeta, 2011), 

8. 

25 
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1. Dilakukan pada kondisi yang alami, ( sebagai lawannya adalah eksperimen), 

lansung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

auteme 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisa data secara induktif 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau  data dibalik teramati
19

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan ( fieldResearch) yaitu peneliti ikut serta langsung mengamati fenomena 

yang ada dilapangan, kemudian diambil data yang berkaitan degan mujahadah di 

Pondok Pesantren Thoroqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
20

 Pengamatan berperan serta adalah sebagai penelitian yang 

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lma antara peneliti degan 

subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
19

 Ibid., 13 
20

 Lexy Moleong, Metode penelitian kualitatif ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), 3.  
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bertindak sebagai instrument kunci, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data 

sedangkan yang lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Pondok Pesanten Thoriqul Huda yang terletak di 

desa Cekok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Penelitian lokasi ini karena 

belum adanya penelitian yang mengungkapkan Upaya meningkatkan Sikap 

Spritual Santri Melalui  kegiatan Dzikir. Degan demikian pemilihan lokasi ini, 

peneliti mengharapkan akan menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah 

diungkapkan sebelumnya. Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak di Jalan 

Syuhada’ no 194 Cekok Babadan Ponorogo degan no telp (0352) 

482119,tepatnya di utara kota ponorogo kira-kira 2 km pinggir jalan kota 

Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh. 

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian, atau buku-buku-buku yang dijadikan obyek 

studi. Adapun sumber data primer yang digunakan  dalam penelitian ini 

adalah: 
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Manusia, Sumber data dari manusia meliputi :Pengasuh  atau (kiai  

atau pimpinan podok) Ustadz, dan Para santri Pondok pesantren Thoriqul 

Huda Cekok Babadan Ponorogo.  

Dan sedangkan Non manusia  yang meliputi dokumen dan buku-buku 

yang relevan degan penelitian ini yaitu terdiri dari : Buku panduan amaliah 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda dan Kumpulan dalil-dalil Amaliah Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. 

a. Sumber Data Sekunder 

Sember data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan di 

publikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan 

keterkaitan dengan obyek penelitian serta memiliki akurasi data fokus 

permasalahan yang akan di bahas. Sumber data skunder dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Rivai,Veithzal & Arifin, Arviyan. Islamic Leadership Membangun 

SuperLeadhership Melalui Kecerdasan Spiritual. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2013. 

2) Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan 

Emosi dan Spritual ESQ; Emotional Spritual Quotient berdasarkan 6 

Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. Jakarta: Penerbit Arga, 2001. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, 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). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

digunakannya wawancara antara lain adalah  (a) menkonstruksi  mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian 

dan lain-lain;  (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 

dialami masa lalu; (c) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 

telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; (d) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain baik manusia maupun bukan Manusia; dan (e) memverifikasi, 

mengubah dan memperluas  konstruksi  yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota.
21

Teknik wawancara ada bermacam-macam 

jenisnya, diantaranya adalah (a) Wawancara pembicaraan informal; (b) 

                                                           
21

  Lincoln dan Guba, Naturalistic Inquiry, (Bevery Hills: SAGE Publications), 266. Dan lihat 

dalam Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135. 
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Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara; dan (c) Wawancara  

buku terbuka
22

 

Disamping itu juga ada macam-macam wawancara yang lain, 

diantaranya adalah (a) Wawancara oleh tim atau panel, (b)Wawancara 

tertutup dan wawancara terbuka; (c) Wawancara riwayat secara lisan dan (d) 

Wawancara terstruktur dan takstruktur.
23

 

Sedangkan dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan 

adalah  (a) Wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpulkan 

semaksimal mungkin; (b) Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian 

ini para sub-yek  nya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara itu; (c) Wawancara tersetruktur, 

artinya bahwa dalam penelitian ini, peneliti atau pewancara menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan  yang akan diajukan. 

Dalam penelitian ini orang-orang yang akan diwancarai adalah: 

a. Kiai dan Ustaz, yaitu untuk memperoleh informasi tentang  bagaimana 

penerapan kegiatan Dzikir  di Pondok Pesantren Thoriqul Huda . 
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 Patton, Qualitative Evaluation Methods, Beverly Hills, Sage Publications.hlm.1980), 197 
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  Lincoln dan Guba,  Naturalistic Inquiry, 160. 
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b. Ustaz dan santri pondok pesantren Thoriqul Huda , untuk memperoleh 

informasi tentang faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 

dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda. 

2. Tehnik Observasi 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang akan digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

akan dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Degan 

observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam 

dan smapai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

Dalam penelitian kualitatif, observasi diklarifikasikan menjadi dua 

cara. Observasi tersetruktur adalah observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak tahu secra pasti tentang apa yang akan diamati.
24

 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan 

(CL). Sebab, catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengadakan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan, peneliti membuat “ 
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catatan” setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun 

“lapangan”.
25

 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif. Jantungnya adalah 

catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. 

Artinya, bahwa catatan lapangan ini berisi gambaran tentang latar 

pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan degan focus penelitian. Pada bagian deskriptif tersebut berisi 

beberapa hal, di antranya adalah gambaran fisik rekontruksi dialog, deskriptif 

latar fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran kegiatan, dan perilaku 

pengamat  

3. Tehnik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data melalui 

peninggalan penulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan 

degan masalah penelitian . Hasil pngumpulan data melalui cara dokumentasi 

ini dicatat dalam format transkip dokumentasi.
26

 

 

F. Teknik Analisis data 

Aanalisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini 
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 Lexy Moleong, metodologi penelitian, 153-154. 
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Nasution menyatakan “ analisi telh mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun kelapagan, dan berlangsung sampai penulisan hasil 

penelitian.
27

 Miles and Huberman ( 1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus 

menerus sampi tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 

data , yaitu Reduksi data ( data reduction) penyajian data ( data display), dan 

kesimpulan ( Conclusion Drawing /verification). Langkah-langkah analisis 

ditunjukkan pada gambar berikut.
28

 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semangkin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semangkin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduki data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data  

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyahian data bisa 
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 Sugiharto, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RgD ( Bandung: Alfabeta, 2011 , 245. 
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dilakukan dalam bentuk urian singkat, bagan, hubugan antar kata 

gorikemudian isajikan sesui degan pola dalam bentuk uraian naratif. 

3. Conclusion adalah kesimpulan dan verifikasi.
29

 

 

G. Penggecekan keabsahan data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbahahrui dari 

konsep kesahihan ( validasi) dan keterandalan ( realibilitas) deraajat kepercayaan 

penelitian ini dapat diadakan pengecekan degan teknik pengamatan yang tekun 

dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah degan cara 

menemukan cirri-ciri dan unsure-unur dalam situasi yang sangat relevan degan 

persoalan dan isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti degan cara : ( a) mengadakan pengamatan degan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan, (b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal Nampak salah satu atau seluruh factor 

yang telah difahami. 

Teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
30

 Dalam 

penelitian, dalam hal ini digunakan teknik trigulansi yang digunakan adalah degan 

sumber, berarti membandigkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
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 Ibid., 252. 
30
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti degan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan degan data hasil wawancara. 

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

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakna orang-orang tentang situasipenelitian 

degan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4.  Membandingkan keadaan dan persfektif seseorang degan berbgai pendapat 

dan pandagan orang yang berpendidikan menegah atau tinggi, orang berbeda, 

dan orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara  degan isi  suatu dokumen yang berkaitan.
31

 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian. 

Tahapan-tahapan penelitian ada tiga dan ditambah degan tahapan terakhir, 

yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah: 

1. Tahapan pralapangan, yang meliputi: menyusun rancagan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, menyusun perizinan. Menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan. Dan menyiapkan 

perlengkpana penelitian yang menyangkut persoalan etika penelitian. 
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  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta,2006), 300. 
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2. Tahapan pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data.. 

3. Tahap analisi data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahap penulisan hasil lapaoran pennelitian.  
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BAB IV 

DATA DESKRIPSI 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis  

Pondok Pesantren Thoriqul Huda terletak di jalan Syuhada’ no 194 

Cekok Babadan Ponorogo degan no telp ( 0352) 482119, tepatnnya diutara 

kota Ponorogo kirakira 2 Km pinggir kota Ponorogo berbatasan degan : 

a. Sebelah Utara  :  Desa Kadipaten 

b. Sebelah Timur  :  Desa Patihan Wetan 

c. Sebelah Selatan   :  Desa Cokromenggalan  

d. Sebelah Barat  :  Desa Keniten
32

 

 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Pondok Pesanten Thoriqul Huda terletak di desa Cekok Babadan 

Ponorogo, yang mana Pondok ini dibangun di atas sebidang tanah seluas lebih 

kurang 150M2, dulunya merupakan pondok yang mengajarkan ilmu 

kanuragan yang konsentrasi dalam ilmu bela diri, kemudian daripada itu 

sedikit demi sedikit juga dimasukkan ilmu-ilmu syari’at, ubudiah serta 

pembelajaran Al-qur’an  hingga saat ini yang di pimpin oleh pengasuh. 

Seiring degan berputarrnya waktu dan atas dorogan.  
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/D/15-III/2018 
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3. Visi dan Misi Pondok Pesantren “ Thoriqul Huda Cekok Babadan”. 

Dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan, Pondok Pesantren 

“Thoriqul Huda “memilkiki visi dan misinya sebagai berikut: 

a) Visi 

 Mencetak anak didik  yang  berbudi luhur, menjujung nilai-nilai agama 

dan bangsa, serta mampu menjai generasi penerus perjuagan alim 

ulama’. 

b) Misi  

  Santri mampu memahami dan menterjemahkan akidah ahlu sunnah 

wal jama’ah,serta dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

4. Sistem Pendidikan Madrasah Diniyah Taslimul Huda
33

 

Madrasah Diniyah Taslimul Huda adalah lembaga pendidikan 

yang berjiwa madrasah salafiyah yang mengajarkan tentang fiqh, hadits, 

tasawuf, al-Qur'an dan ilmu alat sejak awal berdirinya hingga kini. 

Lembaga pendidikan ini meliputi jenjang pendidikan tingkatan: 

Sekolah tingkat wustho tiga tahun dan Sekolah tingkat ulya tiga tahun. 

Demikian itulah sistem pendidikan Madrasah Diniyah Taslimul Huda 

sampai sekarang.
34
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/D/15-III/2018 
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5. Jenjang Pendidikan di Pondok Pesantren Thoriqul Huda SMPITH 

a. Sejarah Berdiri  

Sekolah Menegah Pertama   (SMP) Islam Thoriqul Huda erdiri 

di bawah naugan dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda. Munculnya lembaga ini didahului oleh 

Pondok Pesantren, Pondok ini didirikan oleh Kyai Dasuki pada tahun 

1912 Masehi di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 

Pada awalnya apaondok ini merupakan Pondok yang 

mengajarkan ilmu kanuragan yang konsentrasi pada Ilmu bela diri, 

kemudian dari pada itu sedikit demi sedikit juga dimasukkn ilmu-ilmu 

syari’at, Ubudiyah serta pembelajaran Al-Qur’an. Sekitar tahun 1915 

M. Pondok Pesantren Salafiah Syafi’iah Thoriqul Huda terus menerus 

merintis dan berbenah diri dalam berbagai aspek. Hingga saat ini 

pondok tersebut sudah  mengalami tiga periode, periode Pertama ( 

1915-1970M), periode kedua ( 1970-1981M). Periode ketiga ( 1981-

sekarang). 

Dengan pesatnya dunia pendidikan baik dikalangan pesantren 

maupun diluar pesantren serta semakin minimnya pendidikan akhlak 

pada anak. Akhirnya menantu-menantu Kyai Fachrudin  Dasuki dan 

Ustad-ustad Pondok Thoriqul Huda berinisiatif untuk mendirikan 

pendidikan formal. Akhirnya  para menatu dan Ustad Pondok 
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Pesantren Thoriqul Huda mengusulkan kepada Kyai Fachrudin 

Dasuki dan beliau menyetujui usul tersebut. Akhirnya pada tahun 

2007 pendiddikan formal itu resmi didirikan dan diberi nama  Sekolah 

Menegah Pertama ( SMP) Islam Thoriqul Huda. SMP ini berada di 

bawah naugan Dinas Pendidikan Lembaga Pendidikan Thoriqul Huda 

degan memakai kurikulum terpadu yaitu kurikulum Nasional dan 

mengembangkan pula kurikulum pesantren. Akhirnya, SMP yang 

baru berdiri ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. 

Dari masyrakat terbukti banyak siswa yang masuk ke SMP 

Islam Thoriqul Huda. Meskipun masih terbilang masih muda SMP 

Islam Thoriqul Huda siap bersaing degan SMP lainnya khususnya 

SMP Negeri. Hal ini dibuktikan degan adanya jalinan kerja sama 

dalam hal apapun degan sekolah-sekolah Negeri yang  ada di 

Ponorogo, sebgai contoh adalah dalam pelaksanaan ulagan harian 

semester guna menguji standar kemampuan anak, SMP Thoriqul 

Huda juga mengadopsi soal ulagan yang digunkan di SMP  Negeri. 
35

 

6. Letak Geografis 

Letak  dari SMP Islam Thoriqul Huda ini diapit oleh bebebrapa 

desa yaitu sebelah Utara DEsa Kadipaten, sebelah Barat Desa Keniten, 

Sebelah Selatan Desa Kertosari, dan sebelah Timur Desa Patihan Wetan 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Penerapan  Kegiatan Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul Huda atau 

Beberapa Program Kegiatan dzikir dipondok pesantren Thoriqul huda 

cekok babadan ponorogo 

a. Alasan diadakannya dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda cekok 

babadan Ponorogo.  

Menurut  Gus Kholid diadakanya dzikir dipondok pesantren 

Thoriqul huda memiliki beberapa alas an yaitu untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah, selalu mengingat Allah dan menghilangkan 

gangguan-gangguan makhluk halus atau untuk memperkuat keimanan 

santri selain itu alasanya adalah Semua Ciptaan Allah Ciptaan Allah 

tidak ada yang cacat, lalu yang kakinya cacat? Itu kesempurnaan dari 

Allah. Jika mata melihat ingat ini ciptaan Allah dan hati ingat Sang 

Pencipta. Semua Milik Allah Jika kita niat semua ciptaan Allah, tidak akan 

lupa, karena semua milik Allah, Segalanya dalam Kekuasaan Allah Kita tidak 

boleh merasa dikuasai selain Allah, Allah yang Menggenggam Segalanya 

Allah mudah membolak-balikan hati manusia. Jika ada orang yang mendzolimi 

kita, berlindunglah pada Allah , tidak Ada yang Terlepas dari Izin Allah yang 

Maha Baik Jika hidup tidak baik berarti kita yang mendzalimi diri kita, karena 

kita su’udzan pada Allah. Jika kita berbaik sangka pada Allah pasti akan baik. 

Allah Maha Pelindung Jangan cari selain Allah. Allah Yang Maha Pelindung 

dan semua itu harus disyuri dengan cara berdzikir sellau mengingat Allah. 
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b. Tujuan Dzikir yang dipondok pesantren Thoriqul Huda 

Menurut Ustad bukhori tujuan dzikir yang diadakan dipondok 

Thoriqul Huda adalah supaya santri lebih taat , karena dzikir merupakan 

salah satu manifestasi dari ketaatan. Setiap hamba Allah yang 

mengingat-Nya dalam bentuk ketaatan maka Allah SWT akan 

membalas dengan mengingat hamba tersebut dalam bentuk rahmat yang 

diturunkan. . Dzikir merupakan salah satu sarana yang paling ampuh 

bagi terkabulnya do’a. Dengan berdzikir. Untuk Selalu bertafakur di saat 

menyendiri she, Selalu ingat bahwa kehidupan di dunia adalah fana, 

sedangkan kehidupan yang abadi hanyalah terjadi di akhirat. Untuk 

selalu menggingat menyebah-Nya dengan ikhlas sehingga Allah SWT 

menaikkan derajat di sisi-Nya Tekun dalam beribadah sehingga Allah 

memberikan perhatian-Nya yang istimewa kepada kita.. dan sebagai 

sarana berjihd dijalan Allah SWT.  

c. Syarat-Syrat Dzikir  

Menurut ustad Muslihin syarat-syarat dzikir yaitu Orang yang 

berdizir mestinya selalu harus punya wudhu yang sempurna. Ketika 

berdzikir semestinya dengan hentakan yang kuat dan suara keras, hingga 

meraih cahaya dzikir dalam batin orang-orang yang berdzikir tersebut, 

sehingga hati mereka menjadi hidup dengan cahaya-cahaya itu.  
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d. Waktu dan Tempat  

 Menurut Gus Kholid Walaupun dzikir bisa dilakukan pada 

setiap waktu, namun ada waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk 

berdzikir. Pagi hari sebelum terbit matahari, usai shalat subuh dan pada 

sore hari setelah shalat ashar, sebelum matahari terbenam. Setelah 

matahari tergelincir, usai shalat dzuhur Setelah menunaikan shalat-

shalat wajib Pada waktu sepertiga malam yang. Adapu dzikir   di 

Pondok Pesantren Thoriqul Huda sudah berjalan kurang lebih lima 

puluh tiga berjalan dengan istiqomah tanpa memandang keadaan, karena 

telah diwajibkan pengasuh ( pimpinan Pondok), dan diikuti semua santri 

baik yang sudah menjadi ustad maupun belum, hingga sekarang. 

Pelaksanaan Kegiatan Dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda di lakukan seminggu sekali tepatnya malam  minggu ( ahad) yang 

dilaksanakan setelah sholat Isya, berlangsung sejak tahun 1980 hingga 

sekarang.  

e. Pembimbing dan Peserta dzikir 

 Dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda Dan di bimbing oleh 

kepala pondok yaitu ustad Sudarto, kemudian jamaahnya terdiri dari 

seluruh Ustadz dan Santri yang mukim di Pondok dengan jumlah  174 

orang baik putra maupun putri. 
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f. Materi Dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo 

Berdasarkan buku amaliyah Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorgo Adapun secara rinci materi di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda  di awali dengan sholat sunnah   yaitu dengan 

rincian sebagai berikut: 

Sholat Sunnah Tasbih  4  (empat rakaat) dua kali salam: 

1) Niat  

2) Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al- Fatihah membaca 

surah al-kafirun, lalu membaca tasbih: 

a) Setelah membaca surah 15 kali  

b) Pada saat i’tidal 10  kali  

c) Pada saat duduk antara dua sujud 10 kali 

d) Pada saat sujud yang kedua 10 kali  

e) Pada  saat duduk istrirahar 10 kali  

3) Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al- fatihah membaca Al-

ikhlas lalu membaca Tasbih sebagaimana pada rakaat pertama, dan di 

tambah 10x pada tahiat yang terakhir. 

4) Salam  
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Adapun bacaan tasbihnya yaitu: 

a. Sholat sunnah hajat 4 ( empat rakaat ) dua kali salam  

Tata caranya:  

1) Niat  

2) Pada raakat pertama setelah membaca surah al- fatihah membaca 

surah al-kafirun 10 kali. 

3) Pada rakaat kedua setelah membaca surah al-fatihah membaca surah 

al-ikhlas 10 kali. 

Selanjutnya yaitu di lanjutkan degan kegiatan Dzikir 

Dzikir dan doa: 

1) Istigfar  

100 kali  
2) Sholawat 

    100 kali .  

   
3) Tasbih 

 100 kali   
 

4) Do’a  nabi yunus 

100 kali …  
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5) Do’a kecukupan rizki 

100 kali  
6) Tahlil  

100 kali  
7) Do’a  
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan dzikir 

dipondok Pesantren Thoriqul Huda  

 Kegiatan dzikir yang dilakukan di pondok pesantren Thoriqul Huda 

yaitu Dzikir mujahadah di lakukan secara berjamaah bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Dzikir-dzikir yang dilakukan secara 
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berjamaah adalah dalam rangka penggemblegan dhohirnya pada santri 

maupun murid.  Dzikir berjamaah ini bukan hanya sekedar kumpulan orang 

yang berdzikir bersama, dzikir berjamaah  ini juga merupakan  majelis ilmu 

aqidah, fiqh, hadis dan juga ilmu thariqah Di kalagan masyrakat Dzikir 

sudah tidak asing dan sudah banyak yang mengamalkannya bahkan  menjadi 

tradisi turun temurun.
36

  

  Ada beberapa  faktor penghambat, Menurut Ustadz Buhori yaitu 

berasal dari dalam diri pribadi ( internal ), seperti adanya rasa malas, dan 

niat/ tekad yang tiak kuat, kurangnya kesadaran pada diri sendiri. 
37

 

  Sedangkan faktor pendukung dalam meningkatkan sikap spritual  

Menurut Ustadz Bukhori, diantaranya sebagian besar adalah merupakan 

faktor internal, seperti: keinginan sendiri (bukan paksaan orang lain), cita-

citan ingin menjadi insan  yang dekat dengan Allah dan berakhlak mulia, 

keinginan kelak mendapatkan khusnul khotimah. Adapun faktor 

eksternalnya adalah waktu pelaksanaan  yaitu ( seperti jam 23 WIB malam) 

merupakan waktu-waktu luang sehingga tidak menggangu aktivitas sehari-

hari. 

  Sedangkan faktor penghambat kegiatan dzikir untuk meningkatkan 

Spritul adalah berupa factor eksternal yaitu berupa faham, tradisi masyrakat 

sekitar dan kurang sadar akan pentingnya sebuah dzikir, kultur masyrakat 
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 Lihat  Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, kode 03/W/12-II/2018 
37

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 04/W/16-III/2018. 
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dan sebagainya. Mengubah factor eksternal yang berupa tradisi, faham dan 

kultur masyrakat memang sulit dilakukan secra sekejap, namun bisa 

terlaksana adanya kesabaran dan tekad yang kuat.
38

 

     Menurut Ustadz Muslihin dzikir mempunyai dampak atau pengaruh 

yang  positif terhadap kecerlagan cahaya batin dan akan mempengaruhi 

perilaku yang serba positif . Kebiasaan melakukan Dzikir degan baik akan 

menimbulkan ketentraman hati dan menumbuhkan sikap Ikhlas. Selain itu  

dampak kegiatan dzikir  di tinjau dari kekuatan batin yaitu bisa membentuk 

dan memperkuat hati, sehingga degan izin Allah SWT degan kata lain degan 

melakukan atau melaksanakan kegiatan Dzikir bisa membentuk,memperkuat 

kehendak dan mempertajam batin sekaligus bernilai ibadah., Ibarat bola 

lampu yang tertitup kaca yang kotor, menyebabkan cahaya sinarnya tidak 

muncul keluar secara maksimal. Dan degan melalui kegiatan dzikir 

membawa dampak melalui dzikir , berarti membersihkan kotoran yang 

melekat sehingga kaca menjadi bersih dan cahaya sinarnya bisa memancar 

keluar.
39

 

Selain itu  dampak positif  kegiatan dzikir bagi diri santri yaitu bisa 

meningkatkan kualitas keimanan seorang santri, sehingga santri menjadi 

dekat degan Allah SWT dan dapat menjadikan seorang santri lebih mantab 

dalam keimanan dan Ibadah.
40

 

 

                                                           
38

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 05/W/17-III/2018. 
39

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 08/W/20-III/2018. 
40

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 09/W/20-III/2018. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis data tentang pelaksanaan  Penerapan  Kegiatan  Dzikir  

1. Analisis Beberapa Program Kegiatan dzikir dipondok pesantren 

Thoriqul huda cekok babadan ponorogo 

Berdasarkan paparan data bab-bab sebelumnya kini kiranya sampailah 

pada analisis data. Dalam langkah ini peneliti menjelaskan  Penerapan 

kegiatan Dzikir di Pondok Pesatren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo. 

atau Beberapa Program Kegiatan dzikir dipondok pesantren Thoriqul huda 

cekok babadan ponorogo 

a. Analisis alasan dzikir 

Menurut  Gus Kholid diadakanya dzikir dipondok pesantren 

Thoriqul huda memiliki beberapa alasan yaitu untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Allah, selalu mengingat Allah dan menghilangkan gangguan-

gangguan makhluk halus atau untuk memperkuat keimanan santri selain 

itu alasanya adalah Semua Ciptaan Allah Ciptaan Allah tidak ada yang 

cacat, lalu yang kakinya cacat? Itu kesempurnaan dari Allah. Jika mata 

melihat ingat ini ciptaan Allah dan hati ingat Sang Pencipta.  

Semua Milik Allah Jika kita niat semua ciptaan Allah, tidak akan 

lupa, karena semua milik Allah, Segalanya dalam Kekuasaan Allah Kita 
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tidak boleh merasa dikuasai selain Allah, Allah yang Menggenggam 

Segalanya Allah mudah membolak-balikan hati manusia.  

Berdasarkan  paparan  data tersebut dapat dianalisis bahwa  alasan 

diadakan dzikir yaitu untuk. lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu 

mengingat Allah dan menghilangkan gangguan-gangguan makhluk halus 

atau untuk memperkuat keimanan santri  karena pada hakikatnya, orang 

yang sedang berdzikir adalah orang yang sedang berhubungan dengan 

Allah. Seseorang yang senantiasa mengajak orang lain untuk kembali 

kepada Allah akan memerlukan dan melakukan dzikir yang lebih dari 

seorang muslim biasa. Karena pada dasarnya, ia ingin menghidupkan 

kembali hati mereka yang mati, akan tetapi jika ia tidak menghidupkan 

hatinya lebih dulu, keinginan atau kehendaknya untuk menghidupkan hati 

yang lain tidak akan mampu dilakukan. Dzikir di dalam al-Qur’an kata 

dzikir disebut sebanyak 267 kali dengan berbagai bentuk kata. 

Diantaranya bermakna mengingat Allah dalam arti menghadirkan dalam 

hati.  Firman Allah : 

             

          

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 

melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang 

berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang 

merugi. 
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Orang-orang yang membiasakan dzikir adalah orang-orang yang 

mengambil manfaat ayat-ayat tentangnya, dan mereka adalah Ulil Albab, 

yakni orang-orang yang mau berfikir. Munawir Abdul fatah menjelaskan 

jika kita menghadapi berbagai masalah serumit apapun hendaknya 

dikembalikan kepada Allah swt dan hanya kepada Allah swt, kita 

meminta pertolongan. Baik secara langsung maupun melalui dzikir, wirid, 

dan doa-doa.
41

 

b. Analisis tujuan dzikir yang dipondok pesantren Thoriqul Huda 

Menurut Ustad bukhori tujuan dzikir yang diadakan dipondok 

Thoriqul Huda adalah supaya santri lebih taat , karena dzikir merupakan 

salah satu manifestasi dari ketaatan. Setiap hamba Allah yang mengingat-

Nya dalam bentuk ketaatan maka Allah SWT akan membalas dengan 

mengingat hamba tersebut dalam bentuk rahmat yang diturunkan.  

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa dengan 

adanya  kegiatan dzikir yang dilakukan di Pondok  Pesantren Thoriqul 

Huda memiliki beberapa pengaruh yang sangat besar diantaranya, sebagai 

bentuk pendekatan diri kepada Allah, Maksudnya untuk meningkatkan 

sikap spiritual, sebagai kepribadian yang mengurangi kenakalan santri 

,dan mendorong santri untuk meningkatkan akhlak yang baik. Karena 

dzikir adalah mendekatkan diri kepada Allah  atau dzikir berarti 

mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dan 

                                                           
41

  Munawir Abdul Fattah, Tradisi orang-orang NU, 290. 
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mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan atau mengggingat  

dzikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan 

waktu. Bahkan Allah menyifati ulil albab, adalah mereka-mereka yang 

senantiasa menyebut Rabnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk bahkan 

juga berbaring. 

Oleh karenanya dzikir bukan hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, 

namun juga qalbiyah.  Pada hakikatnya, orang yang sedang berdzikir 

adalah orang yang sedang berhubungan dengan Allah. Seseorang yang 

senantiasa mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah akan 

memerlukan dan melakukan dzikir yang lebih dari seorang muslim biasa. 

Karena pada dasarnya, ia ingin menghidupkan kembali hati mereka yang 

mati, akan tetapi jika ia tidak menghidupkan hatinya lebih dulu, keinginan 

atau kehendaknya untuk menghidupkan hati yang lain tidak akan mampu 

dilakukan. 

Di dalam al-Qur’an kata dzikir disebut sebanyak 267 kali dengan 

berbagai bentuk kata. Diantaranya bermakna mengingat Allah dalam arti 

menghadirkan 

dalam hati. 

            

 

 Artinya:  Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 

hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat 

untuk mengingat aku. (QS. Thaaha ayat 14). 
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Dalam ayat tersebut  dijelaskan bahwa orang-orang yang berdzikir 

akan mendapatkan ketentraman dalam hati.  Yaitu bahwasanya berdizikr 

itu bis amenennagkan seseorang dikala seorang tersebut sedang dalam 

kesedihan, mendapatkan musibah dan lain-lain.  seperti dalam al-Qur’an 

surat ar- Ra’d ayat 28: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Kata tenang dalam ayat 

diatas bukan tidak memiliki arti apa-apa, namun kata tenang tersebut 

memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu mencakup kebahagiaan dunia 

dan akhirat, kebahagiaan sempurna yang di inginkan setiap manusia. 

Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berdzikir dan yang 

menginfakkan hartanya. 

Allah memuji orang yang selalu berdzikir dalam setiap keadaan. 

Bahkan ketika kita mencari anugerah Allah, bekerja mencari nafkah.  

Dzikir bisa diklasifikasikan berdasarkan pada apa yang kita baca. Menuru 

Abu Atha' Al-Sukandari, dzikir dapat dikelompokkan menjadi dzikir yang 

berisi pujian kepada Allah SWT., misalnya, Subhanallah (maha suci 

Allah), alhamdulillah (segala puji bagi Allah), laa ilaaha illallah (tiada 

tuhan selain Allah), tetapi ada juga dzikir yang berisi doa kepada Allah. 

Serta ada juga dzikir yang berisi percakapan kita dengan Allah.  

Dalam dzikir tersebut hanya terdapat ungkapan perasaan kita 

kepada Allah Dzikir merupakan salah satu jalan seseorang menuju 
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tasawuf. JalaluddinRakhmat menyebutkan bahwa perjalanan tasawuf 

dilakukan atau dimulai dari pembersihan diri dari prilaku yang tercela. 

Pembersihan diri tersebut dalam tasawuf disebut sebagai praktik 

takhliyyah, yang artinya mengosongkan, membersihkan atau menyucikan 

diri. Seperti halnya seseorang yang ingin mengisi sebuah botol dengan air 

mineral yang bermanfaat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah 

mengosongkan isi botol tersebut terlebih dahulu. Karena akan sia-sia jika 

memasukkan air bersih kedalam botol sementara botol tersebut dalam 

keadaan kotor. Salah satu cara seseorang membersihkan atau menyucikan 

diri adalah dengan berdzikir.
42

 

M. Quraish Shihab menjelaskan hidayah tuhan yang dianugrahkan 

kepada hamban-nya  mereka yang menatap spiritual.
43

 

Anggota badan yang menjadi tempat menarik dan 

menghembuskan nafas , “dad” Seorang yang bingung, sedih, atau marah 

akan menarik dan menghembuskan nafasnya dengan sulit, karena itu 

kesempitan dad dijadikan istilah bagi kebingungan dan kesedihan, 

kebalikannya adalah lapang dada. Karena dada yang lapang akan dapat 

menampung aneka pengetahuan, di samping menerima banyak dan aneka 

cobaan tanpa merasa sempit tidak mampu menampung menerima banyak 

                                                           
42

 Samsul Munir Amin, Energi Dzikir, . 15-17. 
43

  M. Quraish  Shihab, Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Agama dalam 

Islam ( Jakarta Selatan: Lentera Hati, 2006), 185. 
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dan aneka cobaan tanpa merasa sempit. Begit dengan dzikir dapat 

melapangkan dada sehingga tidak bingung dengan kehidupan dunia. 

Dzikir merupakan salah satu sarana yang paling ampuh bagi 

terkabulnya do’a. Yang dimaksud berdoa menurut Imma tabii  

adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah 

SWT, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan 

tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Jadi doa adalah 

sebuah permohonan kepada Allah dan bentuk rasa membutuhkan-Nya. 

Sedangkan Quraish Shihab Doa ialah suatu permohonan hamba kepada 

Tuhan-Nya agar memperoleh anugerah pemeliharaan dan pertolongan, 

baik buat si pemohon maupun pihak lain yang harus lahir dari lubuk hati 

yang terdalam disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepada-Nya. 

Doa adalah keinginan terhadap Allah SWT atas apa yang ada 

pada-Nya dari semua kebaikan dan mengadu kepada-Nya dengan 

memohon sesuatu. Jadi menurut saya doa itu termasuk inti dari ibadah, 

karena bacaan dalam setiap ibadah kita itu mengandung doa. Jadi, doa 

adalah sebuah ucapan permohonan dan pengakuan bahwa kita ini sebagai 

hamba Allah yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan 

apapun tanpa Allah, kita hanya bisa berserah diri kepada-Nya, 

memohonkan segala ampunan, pertolongan, meminta sesuatu yang 

diinginkan, dan doa merupakan salah satu panyalur kita berkomunikasi 

dengan Allah. 
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c.  Analisis Syarat-Syrat Dzikir  

Menurut ustad Muslihin syarat-syarat dzikir yaitu Orang yang 

berdizir mestinya selalu harus punya wudhu yang sempurna. Ketika 

berdzikir semestinya dengan hentakan yang kuat dan suara keras, hingga 

meraih cahaya dzikir dalam batin orang-orang yang berdzikir tersebut, 

sehingga hati mereka menjadi hidup dengan cahaya-cahaya itu.  

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa  syarat-syarat sebelum 

melakukan dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda yaitu harus suci 

tempat maupun pakaian, karena suci dari hadas adalah salah satu sah 

tidaknya ibadah seseorang begitupun ketika akan berdikir semua harus 

lepas dari hadas. 

d. Analisis waktu dan Tempat  dzikir 

 Menurut Gus Kholid Walaupun dzikir bisa dilakukan pada setiap 

waktu, namun ada waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk 

berdzikir. Pagi hari sebelum terbit matahari, usai shalat subuh dan pada 

sore hari setelah shalat ashar, sebelum matahari terbenam. Setelah 

matahari tergelincir, usai shalat dzuhur Setelah menunaikan shalat-shalat 

wajib Pada waktu sepertiga malam yang. Adapu dzikir   di Pondok 

Pesantren Thoriqul Huda sudah berjalan kurang lebih lima puluh tiga 

berjalan dengan istiqomah tanpa memandang keadaan, karena telah 

diwajibkan pengasuh ( pimpinan Pondok), dan diikuti semua santri baik 

yang sudah menjadi ustad maupun belum, hingga sekarang. Berdasarkan 
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data diatas dapat dianalisis bahwa waktu dan tempat berdizir yaitu  ada 

waktu- waktu tertentu yaitu waktu- waktu  yang baik buat berdizir yaitu  

Sebelum matahari terbit di waktu pagi , setelah menunaikan shalat subuh ,  

waktu petang , setelah menunaikan shalat ashar sebelum matahari 

terbenam . Setelah condrongnya matahari yakni sesudah mengerjakan 

shalat dhuhur . Firman Allah dalam surat an nur ayat 36 - 37 : 

Bertasbihlah kepada Allah dimasji - masjid yang telah diperintahkan 

untuk dimuliakan dan disebut namanya didalamnya , pada waktu pagi dan 

petang , laki - laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula 

oleh jual beli dari mengingat Allah , dan dari mendirikan sembahyang , 

dan dari membayar zakat dan sesudah mengerjakan shalat fardhu . 

e. Analisis Pembimbing dan Peserta dzikir 

 Dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda Dan di bimbing oleh 

kepala pondok yaitu ustad Sudarto, kemudian jamaahnya terdiri dari 

seluruh Ustadz dan Santri yang mukim di Pondok dengan jumlah  174 

orang baik putra maupun putri. Dari data diatas dapat dianalisis 

bahwapembimbing dzikir yaitu seorang ustad kemudian jaaah terdiiri dari 

seluruh santri, ustad. 

Ustad adalah adalah istilah yang sangat sering dipakai di 

Indonesia untuk panggilan kalangan orang yang dianggap pintar dan ahli 

di bidang ilmu agama. Ustadz sejajar dengan istilah buya, kyai, da'i, 

mubaligh. Di sebagian pesantren, pengasuh/pimpinan pesantren disebut 
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Ustadz. Di sebagian pesantren yang lain, ustadz statusnya di bawah kyai. 

 adalah orang yang sangat ahli dalam suatu bidang.  

Menurut pengertian ini, maka seseorang tidak pantas disebut 

Ustadz kecuali apabila dia memiliki keahlian dari 18 atau 12 ilmu atau 

bidang studi. Dalam sastra Arab seperti ilmu nahwu, shorof, bayan, badi', 

ma'ani, adab, mantiq, kalam, perilaku, ushul fiqih, tafsir. hadits
44

 

f. Materi Dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo 

Berdasarkan buku amaliyah Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

Cekok Babadan Ponorgo Adapun secara rinci materi di Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda  di awali dengan Sholat Sunnah Tasbih  4  (empat rakaat) 

dua kali salam. Dari data diatas dapat dianalisis bahwa materi dzikir yang 

digunkan yaitu dengan metode mujahadah yang diawali dengan sholat 

sunnah agar dzikir lebih khidmat dan agar lebih memantapkan diri untuk 

lebig dekat dengan Allah. Dengan begitu keimanan seseorang bisa lebih 

meningkat dari hari kehari dan menjadi lebih baik. 

B. Analisis Data tentang Faktor Penghambat dan Pendukung dalam 

melaksanakan Dzikir.  

Berdasarkan penelitian lapangan  faktor pendukung dan penghambat dalam 

upaya meningkatkan sikap spiritual santri melalui kegiatan dzikir di pondok 
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 Baidi Bukhori, Zikir Al-Asma’ Al-Husna; Solusi Atas Problem Agresivitas 

Remaja, Syiar Media Publishing (, Semarang, Cet I, 2008, )hal. 50 
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pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut:   

Faktor penghambat  yaitu berasal dari dalam diri pribadi ( internal ), seperti 

adanya rasa malas, dan niat/ tekad yang tidak kuat, kurangnya kesadaran pada 

diri sendiri.  Sedangkan faktor pendukung dalam meningkatkan Sikap Spritual 

sebagian besar adalah merupakan faktor internal, seperti: keinginan sendiri 

(bukan paksaan orang lain), cita-citan ingin menjadi insan  yang dekat dengan 

Allah dan berakhlak mulia, keinginan kelak mendapatkan khusnul khotimah. 

Dari paparan data di atas peneliti menganalisis bahawa  adanaya  Faktor 

Internal seperti adanya rasa malas sangat mempengaruhi seseorang dalam 

meningkatkan sikap spiritual.  Karena  sehingga sulit untuk meningkatkan  sikap 

spiritual.  karena malas adalah salah satu  sejenis penyakit mental. Siapapun yang 

dihnggapi  rasa malas akan kacau kinerjanya dan ini jelas-jelas merugikan. Rasa 

malas juga menggambarkan hilangnya motivasi seseorang untuk melalukan 

pekerjaan atau apa yang sesungguhnya diinginkan . Rasa malas adalah 

keengannan seseorang untuk melakukan sesuatau yang seharusnya atau 

sebaikknya dia lakukan, perilaku malas juga sangat merugikan. Sementara 

penyakit malas adalah penyakit yang menggerikan, selain kita tidak produktif 

penyakit malas akan menimbulkan gejala-gejala psikologi yang membuat  orang 

tidak mampu menggembangkan potensi dirinya. 
45

  sebab malas adalah sifat yang 
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dimiliki  di dalam diri syetan, sehingga sulit membentuk akhlak ataupun  untuk 

menciptakan perilaku yang baik.   

Selain itu niat atau tekad   juga sangat berpengaruh, karena niat/tekad yang 

tidak kuat  adalah hal yang sangat penting dalam terwujudkan atau mendorong 

secara  seseorang untuk melaksanakan atau melakukan hal yang akan dicapai 

olehnya.  Karena niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu 

tindakan yang ditujukan hanya kepada Allah dan mencari Ridha Allah.
46

  

Selain itu kurangnya kesadaran diri seseorang juga sangat sulit untuk 

mencapai dalam meningkatkan sikap spiritual. Karena sikap adalah pandangan 

atau kecenderungan mental dan sikap adalah kecenderungan yang relatif menetap 

untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu, 

sedangkan Spiritual berarti batin, rohani, keagamaan Karena keberhasilan 

seseorang dalam mewujudkan sesuatu terdapat dalam kesadaran seseorang.   

Sedangkan faktor pendukung dalam melaksankan dzikir sebagian besar adalah 

merupakan faktor internal, seperti: keinginan sendiri (bukan paksaan orang lain), 

cita-citan ingin menjadi insan  yang dekat dengan Allah dan berakhlak mulia, 

keinginan kelak mendapatkan khusnul khotimah.  

Dan dari paparan data diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa faktor 

internal seperti keinginan sendiri, sangat berpengaruh. Karena keinginan diri 

adalah  dorongan atau kemauan yang terarah kepada  tujuan-tujuan hidup 

tertentu, dan dipertimbangkan oleh akal budi, keingginan merupakan dorogan 

                                                           
46

 Abdul Aziz , Rislah Islam  (Jakarta: Rajawali Press,2001),  90-91. 



62 
 

 
 

pada setiap manusia  untuk membentuk dan merealisasikan diri dan merupakan 

usaha aktif karena adanya kebutuhan, dan usaha itu selalu didahului oleh 

kesadaran yang tergantung dan sesuai degan segala  kemungkinan yang ada  pada 

diri masing-masing seseorang. Dan cirri-ciri keinginan adalah sebagai berikut:  

Dan seseorang yang melakukan suatu hal tanpa paksaan orang lain akan 

mendapatkan hasil yang baik, karena dorogan yang terbaik adalah dorongan dari  

diri sendiri Individu tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda, akhirnya peneliti menyimpulkan isi keseluruhan pembahasan skripsi ini 

sebagai berikut. 

1.  Alasan diadakanya dzikir dipondok pesantren Thoriqul huda memiliki 

beberapa alasan yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu 

mengingat Allah dan menghilangkan gangguan-gangguan makhluk halus 

atau untuk memperkuat keimanan santri. 

tujuan dzikir yang diadakan dipondok Thoriqul Huda adalah supaya santri 

lebih taat , karena dzikir merupakan salah satu manifestasi dari ketaatan 

syarat-syarat dzikir yaitu Orang yang berdizir mestinya selalu harus punya 

wudhu yang sempurna. Ketika berdzikir semestinya dengan hentakan yang 

kuat dan suara keras, hingga meraih cahaya dzikir dalam batin orang-orang 

yang berdzikir tersebut dzikir bisa dilakukan pada setiap waktu, namun ada 

waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk berdzikir 

Dzikir dipondok pesantren Thoriqul Huda Dan di bimbing oleh 

kepala pondok yaitu, kemudian jamaahnya terdiri dari seluruh Ustadz dan 

Santri yang mukim di Pondok dengan jumlah  174 orang baik putra maupun 

putri. 
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Berdasarkan buku amaliyah Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok 

Babadan Ponorgo Adapun secara rinci materi di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda  di awali dengan Sholat Sunnah Tasbih  4  (empat rakaat) dua kali 

salam. 

2. Faktor penghambat dalam mlaksankan dzikir di Pondok Pesantren Thoriqul 

Huda  salah satunya yaitu berasal dari dalam diri pribadi ( internal ), seperti 

adanya rasa malas, dan niat/ tekad yang tidak kuat, kurangnya kesadaran 

pada diri sendiri. 

Sedangkan faktor pendukung dalam meningkatkan Sikap Spritual 

adalah Diataranya sebagian besar yaitu merupakan faktor internal, seperti: 

keinginan sendiri (bukan paksaan orang lain), cita-citan ingin menjadi insan  

yang dekat degan Allah dan berakhlak mulia, keinginan kelak mendapatkan 

khusnul khotimah. 

 

B. Saran  

1. Disarankan  Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan  

Untuk lebih memahami dan menyadari pentingnya melaksanakan 

kegiatan  dzikir untuk memperoleh mental yang sehat,  dan akhlak yang baik 

Sehingga dapat meningkatkan sikap spiritual Santri  dengan maksimal. 

2.  Bagi para pengajar  atau Ustad  

Untuk lebih menekankan lagi terhadap santri akan pentingnya dzikir. 

Diberikan pengajaran yang lebih efektif terkait pentingnya dzikir  terhadap  
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diri seseorang agar santri termotivasi untuk rutin mengerjakannya. Sehingga 

muncul pemahaman dan kesadaran pada diri santri, yang akan mengantarkan 

kepada keimanan yang lebih baik. 

 

  

  . 
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