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ABSTRAK 
 
 
 

Fahrudin, M. Febryansyah, 2018, Upaya Peningkatan Kecerdasan Spiritual Santri 
Melalui Kegiatan Ratib al-Haddad (Studi Kasus di Pondok Pesantren 
Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo). Skripsi Jurusan Tarbiyah, 
Progam Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Miftahul Ulum, M. Ag. 

 
Kata Kunci: Kecerdasan spiritual, Ratib al-Haddad 
 

Penelitian ini di latar belakangi oleh kemerosotan akhlak dan moral khususnya 
pada santri pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes. Pada dasarnya hal tersebut 
dikarenakan jiwa spiritual santri yang belum berkembang. Kecerdasan spiritual 
adalah kecerdasan jiwa atau hati, karena hati adalah penggerak dari aktifitas-aktifitas 
yang diperbuat.. Sedangkan Ratib al-Haddad adalah bacaan dzikir yang dikarang 
oleh salah satu ulama‟ besar Islam yaitu al-Habib bin Abdullah bin Alwi al-Haddad 
yang di dalamnya berisi bacaan-bacaan tawassul, tahmid, istighfar, sholawat, tahlil, 
doa-doa yang dibaca oleh para Rasul terdahulu. Dalam suatu kegaiatan akan mampu 
meningkatkan kecerdasan spiritual yang dipadukan dengan kegiatan tertentu 
sebagaimana yang dilakukan di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes yang 
mampu menumbuhkan kecerdasan spiritual mereka melalui kegiatan Ratib al-
Haddad. 

Penelian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Fungsi kegiatan Ratibb al-Haddad 
dalam peningkatan kecerdasan spiritual santri di pondok pesantren Hudatul Muna 1 
Jenes Ponorogo. (2) Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 
Jenes. (3) Kontribusi kegiatan Ratib al-Haddad dalam eningkatan kecerdasan 
spiritual santri pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes. 

Untuk menjawab pertanyaaan di atas, penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif, sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun dalam analisis data, penulis 
menggunakan analisis interaksi interaktif dengan tahapan reduksi data, display data 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok 
pesantren Hudatul Muna 1 Jenes mempunnyai fungsi untuk meningkatkan kecerdasan 
spiritual santri melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an dan memperbanyak dzikir 
kepada Allah Swt. Kegiatan ini bermula dari inisiatif seorang ustadz yang telah lama 
mengamalkan ratib ini dan mengajak santrinya untuk mengamalkannya guna 
mengatasi masalah merosotnya moral dan akhlaq santri serta untuk mengisi 
kekosongan jiwa para santri. (2) Gambaran umum kegiatan Ratib al-Haddad di 
pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan 
setiap hari setelah jamaah salat maghrib. Tidak hanya membaca ratib, tetapi dalam 
kegiatan ini juga ada pembacaan surat Yasin dan mengaji kitab Mabadi Fiqih. Hal ini 
sebagai pendukung untuk meningkatkan kecerdasan spiritual tidak cukup hanya 
dengan kegiatan religius saja, akan tetapi juga dibarengi dengan peningkatan 
intelektual sekaligus. (3) Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul 
Muna 1 Jenes mampu memberikan dampak yang positif dan perubahan yang luar 
biasa. Dalam kegiatan tersebut mampu meningkatkan kecerdasan spiritual para santri, 
sehingga mereka merasa lebih dekat dengan Allah Swt dan merasakan hati yang lebih 
tenteram. 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kecerdasan spiritual adalah  kecerdasan kalbu yang berhubungan dengan 

kualitas batin seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan seseorang untuk berbuat 

lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-nilai yang luhur yang mungkin 

belum tersentuh oleh akal pikiran manusia.
1
 

Kecerdasan spiritual (SQ) yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih 

bermakna dibandingkan dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan 

untuk menfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan 

tertinggi seseorang.
2
 

Di era globalisasi yang semakin maju sekarang ini, nilai-nilai spiritual 

pada pertumbuhan remaja semakin terabaikan. Padahal mereka sangat 

membutuhkan bimbingan spiritual untuk menghadapi masalah-masalah yang akan 

datang di masa depan yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan mengandalkan 

kecerdasan emosional dan intelektual mereka. Tumbuh kembang remaja pada 

                                                             
1 Akhirin, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Melalui  Rukun Iman  Dan  Rukun Islam 

(Jepara: 2013), 13. 
2 Danah Zohar & Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 

4. 
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zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dibanggakan, bahkan sangat 

memprihatinkan. Perilaku kenakalan remaja saat ini memang sangat sulit diatasi, 

khususnya di kalangan pelajar. Kita sudah tidak asing lagi mendengar berita-

berita di media masa atau di media sosial tentang kenakalan remaja, diantaranya 

adalah tawuran, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar usia SMA bahkan usia 

SMP, pemakaian narkoba, obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan dan lain-lain. 

Kenakalan seperti itu biasanya dilakukan oleh para pelajar di luar lingkungan 

sekolah. Adapun bentuk kenakalan yang sering dilakukan oleh para pelajar di 

lingkungan sekolah diantaranya merokok, mencoret-coret dinding sekolah, 

mencuri barang milik teman sendiri, bolos sekolah, merusak fasilitas sekolah dan 

masih banyak lagi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para remaja masa 

kini.   

Etika, moral dan tingkah laku remaja di era sekarang ini dapat kita 

ketahui secara garis besar sangat buruk. Hal ini dapat dilihat dari segi pergaulan, 

lingkungan dan segi lainnya. Padahal mereka sudah diberi tuntunan pendidikan di 

sekolah dengan baik. 

Sekolah adalah wahana untuk proses pendidikan secara formal, 

Sekaligus menjadi bagian dari masyarakat. Kemajuan dan keberadaan marabat 

bangsa yang sangat dominan ditentukan sejauh mana peran pendidikan suatu 

bangsa itu.
3
 Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkup, 

peran, fungsi yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang bermaksud 

                                                             
3Abdullah idi, Pengembangan Kurikulum (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2007), 249. 
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mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang 

dimilikinya, terutama dalam bentuk “transfer of knowledge and transfer of 

values”.
4
Pendidikan menurut ajaran Islam adalah usaha sadar untuk mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak perkembangan anak dengan segala potensi 

yang dianugerahkan Allah kepadanya agar mampu mengemban amanat dan 

tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam pengabdiannya 

kepada Allah SWT.
5
 

Dalam UUD 1945 Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 3 Menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta betanggug 

jawab.
6
 Maka dalam penjelasan umum UU Nomor 20 tersebut menegaskan bahwa 

strategi pertama dalam melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan nasional 

adalah pelaksanan pendidikan agama dan akhlak mulia. 

Pendidikan agama terpatri kuat seperti halnya melukis diatas batu, maka 

dari itu tujuan pendidika nasional selain mencerdaskan keidupan bangsa, juga 

meningkatkan keimananan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

                                                             
4Hasbullah, Kapita Selekta Islam (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1996), 5. 
5Abdu Rahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), 6. 
6Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 (Jakarta: Depdiknas, 2003), 6. 
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berkhlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional 

dan global. 

Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengembangkan tugas 

ganda, yaitu sebagai khalifah Allah dan „abdullah (hamba Allah). Untuk 

mengaktualisasikan kedua tugas tesebut, manusia dibekali dengan sejumlah 

potensi di dalam dirinya.
7
 Hasan Langgulung mengatakan bahwa potensi-potensi 

itu adalah; ruh, nafs, qalb dan fitrah.
8
Manusia dengan berbagai potensi tersebut 

membutuhkan suatu proses pendidikan, sehingga apa yang menjadi tujuannya 

dapat terwujud. 

Pada hakekatnya, proses pendidikan tidak lain adalah proses aktualisasi 

potensi diri manusia. Manusia adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan 

pendidikan karena ia memiliki potensi yang dinamis dan dapat dikembangkan 

menjadi kekuatan yang dahsyat.
9
 

Lembaga pendidikan merupakan sarana yang strategis bagi proses 

terjadinya transformasi nilai dan budaya pada suatu komunitas sosial. Kehadiran 

lembaga pendidikan Islam telah membeikan andil yang sangat besar bagi 

pengembangan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Adapun 

                                                             
7Achmadi, Islam Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 21. 
8 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang PendidikanI Islam (Bandung: Al-Ma‟arif, 

1980), 35. 
9Baharuddin, Aktualisasi Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 209. 



5 

 

 

 

lembaga pendidikan Islam diantaranya adalah masjid, pondok pesantren, 

madrasah dan perguruan tinggi.
10

 

Lembaga pendidikan yang paling variatif  adalah pesantren. Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang 

sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan sistem yang diterapkan. 

Pesantren sebagai lembaga pendidian  memiliki basic sosial yang jelas, hal itu 

dikarenakan keberadaan pesantren menyatu dengan masyarakat. 

Pesantren mengambil posisinya sebagai agent of change, ia mengambil 

posisi ini karena ia menjadi pelopor dari pengembangan masyarakat.
11

Lembaga 

pesantren ini memiliki tujuan tertentu salah satunya yaitu menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 

diberikan berbagai potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Kecerdasan adalah 

potensi alamiah (fitrah) yang dimiliki manusia sebagai anugerah tertinggi dari 

Allah SWT dan yang memuliakan manusia dengan makluk yang lain. Fitrah 

adalah potensi manusia yang dapat digunakan untuk hidup di dunia. Dengan 

                                                             
10Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Grafindo, 2001). 6. 
11Toto Sunarto, dkk, Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Global Pustaka Utama, 2005), 82. 
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potensi-potensi itu manusia akan mampu mengantisipasi semua problem 

kehidupan yang banyak.
12

 

Salah satu kecerdasan tersebut adalah kecerdasan spiritual, yaitu 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, 

melalui langkah-langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia seutuhnya, 

serta berprinsip “hanya kepada Allah”.
13

 Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan 

kemampuan idividu terhadap mengelola nilai-nilai, norma-norma dan kualitas 

kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan pikiran bawah sadar atau 

lebih dikenal dengan suara hati (god spot).
14

Kemampuan atau potensi spiritual 

quotient (SQ) yang ada pada manusia merupakan anugerah Tuhan yang mampu 

dikembangkan untuk menemukan kebahagiaan hakiki.
15

 

Manusia sekarang hidup dalam kebudayaan yang mengalami 

kegersangan spiritual. Fenomena ini terjadi karena dunia diwarnai oleh hilangnya 

moral dan terkikisnya rasa kebersamaan. Kita hanya memikirkan tentang IQ dan 

EQ tanpa memperdulikan SQ. Padahal pencarian makna, visi dan nilai kehidupan 

merupakan aspek terpenting bagi keberadaan manusia. Hanya orang yang bisa 

menemukan makna hidupnya sajalah yang akan merasa bahagia dengan 

                                                             
12

Abd. Aziz, Filsafat Pendidikan Islam Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), 36. 
13Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangn Keerdasan Emosional dan Spiritual 

Berdasarkan 6 Rukun Iman dan  Rukun Islam (Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001), 57. 
14Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Referensi, 2012), 65. 
15Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual (Jogjakata: 

Ar-Ruzz Media, 2001), 52. 
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kehidupan ini.
16

 Manusia yang mengalami kegersangan spiritual maka akan 

menimbulkan gejolak diri (tekanan diri) yang sering kita sebut stres yang 

berdampak pada kejiwaa seperti kecemasan atau depresi. Selain itu akibat dari 

gersangnya spiritual maka orang yang mengalaminya bisa saja akan bertindak 

membunuh, merampok, mencuri, memperkosa dan tindak kejahatan lainnya. 

Solusi mendasar yang bisa dilakukan adalah melalui kajian-kajian atau kegiatan 

yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kecerdasan spiritual. 

Pengetahuan spiritual merupakan pengetahuan yang harus dicapai 

dengan laku spiritual atau yang bisa disebut dengan perjalanan rohani, suluk, 

thariqah. Manusia memerlukan ini agar mampu mengenali dirinya dan Tuhannya, 

serta yang lebih penting adalah menyatukan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam Islam, orang beriman dan berilmu pengetahuan dipandang sangat luhur 

kedudukannya di sisi Allah SWT dari pada yang lainnya.
17

 Pendek kata, 

kecerdasan spiritual (SQ) merupakan kesadaran dalam diri kita yang membuat 

kita menemukan dan mengembangkan bakat-bakat bawaan, intuisi, otoritas batin, 

kemampuan membedakan yang salah dan benar serta kebijaksanaan.
18

 

Dengan memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi, maka seseorang 

tidak akan terbawa arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan, 

kurangnya rasa simpati dan empati pada sesama dan kurangnya kesadaran untuk 

                                                             
16Ahmad Najib Burhani, Sufisme Kota (Jakarta: Serambi, 2001), 112-113. 
17Basuki dan Miftahul Ulum, Filsafat Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2007), 78. 
18 Monty P. Satiadama dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan Pedoman bagi Orang 

Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 42. 
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menjaga alam semesta demi tejaganya kelangsungan hidup umat manusia. Akan 

tetapi pada realitanya masih banyak umat Islam yang belum mempunyai nilai-

nilai spiritual yang mampu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. 

Melihat situasi masyarakat yang sekarang masih belum mempunyai nilai-

nilai spiritual yang tinggi, pondok pesantren melalui sistem pendidikannya 

berusaha untuk membekali dan meningkatkan serta mengembangkan kecerdasan 

spiritual para santrinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan religius. Dalam 

proses pendidikan yang terjadi di pondok pesantren tidak hanya mengupayakan 

untuk mengembangkan kecerdasan intelektual para santrinya tetapi juga 

menekankan pada pengembangan jiwa religius santri. Banyak upaya yang 

dilakukan oleh pondok pesantren dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri 

melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari diantaranya adalah shalat 

jamaah lima waktu, sholat dhuha, tadarus Al-Qur‟an, pengajian kitab, maupun 

kegiatan rutin lainnya untuk meningkatkan jiwa rilgius serta keimanan dan 

ketaqwaan para santri. 

Setelah melakukan penjajagan awal di lokasi penelitian yaitu di Pondok 

Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo, saya melihat dan 

mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri. Peneliti menemukan 

salah satu kegiatan rutin bagi santri yaitu membaca amalan “Ratib Al-Haddad” 

yang dilakukan setelah jamaah shalat Maghrib. Penulis menganggap menarik, 

karena kegiatan Ratib Al-Haddad ini tidak semua pondok pesantren 
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mengamalkannya. Ratib ini adalah himpunan dari doa-doa dan 

dzikir,istighfar,tahmid, serta sholawat yang kesemuannya dibaca oleh para Nabi 

dan Rasul serta terpilih dan bersumber dari doa Rasulullah Saw. Beberapa doa 

tersebut berhasil dihimpun dan dirangkai menjadi suatu bacaan yang dinamakan 

“Ratib” dan disusun oleh seorang Ulama‟ besar Islam yaitu Al-Imam Al-Habib 

Abdullah bin Alwy Al-Hadad Al-Alawy Al-Hasyimi. Oleh sebab itu ratib ini 

dinamakan “Ratib Al-Haddad”. Kegiatan Ratib Al-Haddad ini bertujuan agar 

yang mengamalkan akan merasa lebih dekat, mengenal, cinta kepada Allah, dan 

hatinya merasa tenteram. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan para santri 

mempunyai kecerdasan dan jiwa spiritual yang tinggi sebagai bekal untuk 

menghadapi masalah yang dihadapi dalam hidupnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas dan meneliti sejauh mana kontribusi kegiatan Ratib Al-Haddad dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual santri. Penulis mencoba mengangkat masalah 

ini dengan penelitian yang berjudul “UPAYA PENINGKATAN KECERDASAN 

SPIRITUAL SANTRI MELALUI KEGIATAN RATIB AL-HADDAD (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kontribnusi dari kegiatan Ratib Al-

Haddad terhadap santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna1 Jenes Brotonegaran 
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Ponorogo, serta pelaksanaan kegiatan Ratib Al-Haddad tersebut dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual para santri. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fungsi kegiatanRatib Al-Haddad dalam peningkatkan kecerdasan 

spiritual santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran 

Ponorogo? 

2. Bagaimana kegiatan Ratib Al-Haddad di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes Brotonegaran Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak kegiatan pembacaan Ratib Al-Haddad dalam upaya 

peningkatan kecerdasan Spiritual santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes Brotonegaran Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui fungsi kegiatanRatib Al-Haddaddalam peningkatan 

kecerdasan spiritual santridi Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo 

2. Untuk mengetahui kegiatan Ratib Al-Haddad di Pondok Pesantren Hudatul 

Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo 

3. Untuk mengetahui dampak kegiatan Ratib Al-Haddad dalam upaya 

meningkatkan kecerdasan Spiritual santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 

1 Jenes Brotonegaran Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasakan masalah dan tujuan di atas, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktek sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini, peneliti menggunakan dan mengembangkan teori 

kecerdasan spiritual dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan gambaran tentang kontribusi kegiatan Ratib Al-Haddad terhadap 

kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo dan sekaligus memberikan khazanah pengetahuan 

dalam bidang pendidikan secara umum. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

pedoman bagi lembaga Pondok Pesantren dalam menyikapi kemajuan 

zaman dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukkan 

bagi para guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual bagi para 

santri. 

c. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti adalah untuk melatih dan mengembangkan metode berfikir 

analisis, serta menambah wawasan terkait dengan kecerdasan spiritual. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai logika 

atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. 

Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian 

ini terdiri dari atas enam (6) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. 

Sebagai satu kesatuan karya penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan 

satu sama lain, sehingga muatan penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang 

diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang komprehensif dan utuh. 

Untuk memberikan gambaran umum dari setiap babnya, maka disusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola pemikiran dari isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II : Landasan teori, dalam bab ini peneliti menjelaskan teori-teori 

yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yaitu tentang kecerdasan spiritual, 

ratib dan juga telaah pustaka. 

Bab III : Membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian 

sebagai alat atau pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan 
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data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahapan 

penelitian. 

Bab IV : Menjelaskan deskripsi data yang berupa data umum dan data 

khusus. Data umum yaitu menggambarkan tentang Pondok Pesantren Hudatul 

Muna.Sedangkan data khusus mendeskripsikan kegiatan Ratib Al-Haddad di 

Pondok Pesantren Hudatul Muna 1. 

Bab V : Pembahasan, yaitu membahas analisis data yang 

mendeskripsikan hasil temuan peneliti selama di lapangan terkait kegiatan Ratib 

Al-Haddad dan kontribusinya dalam peningkatan kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Pesantren Hudatul Muna 1.  

Bab VI : Penutup, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan 

dan saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti 

juga melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dan 

juga sebagai salah satu bahan acuan, diantaranya karya tulis dari saudara Moh. 

Wahiburridlo (2011, STAIN Ponorogo) dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) Melalui Kegiatan Dzikir (Studi Kasus pada Siswa 

Kelas XII Putra MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo)”. Adapun dari 

penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan amaliyah dzikir 

pada siswa XII Putra MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo secara umum 

berjalan baik, normal dan efektif. Secara keseluruhan terdapat empat poin dari 

pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu: tujuan, materi, metode dan evaluasi. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai peningkatan kemandirian dan 

peningkatan akhlak siswa  dengan menggunakan dzikrul ghofilin sebagai materi, 

yaitu jenis dzikir  yang sudah menjadi tradisi di Pondok Pesantren Darul Huda. 

Kemudian manfaat amaliyah dzikir terhadap peningkatan kecerdasan spiritual 

siswa kelas XII MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, secara terperinci 

dapat menigkatkan kemampuan siswa dala hal: (1) menambah rasa optimis dan 

percaya diri dalam menghadapi ujian, (2) menjauhkan dari sifat pesimistis, (3) 
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pembelajaran akhlak yang efektif bagi siswa dalam kondisi belajar, (4) 

memunculkan sikap-sikap yang positif (akhlak mulia), (5) sebagai bekal kelak di 

masyarakat untuk diamalkan. 

Penelitian selajutnya yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurul Khususiyah (2012, STAIN 

Ponorogo) dengan judul “Upaya Meningkatkan Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Melalui Pengajian Kitab Kifayah Al-Atqiya.”Dari penelitian tersebut diperoleh 

beberapa kesimpulan, yaitu: pertama; dengan mengadakan pengajian kitab 

Kifayah al- Atqiya santri bisa memahami betapa pentingnya tentang nilai-nilai 

kecerdasan spiritual, karena dengan nilai-nilai taqwa. Ikhlas, qona‟ah, dan 

tawakkal bisa menjadikan tujuan hidup yang terarah dan dapat membentengi diri 

dari hal-hal yang dapat merusak keimanan. 

Kedua; dalam pembelajaran kitab Kifayah al-Atqiya tentang bab taqwa, 

ikhlas, qona‟ah dan tawakkal ini bisa langsung diterapkan oleh para santri, yaitu 

dengan semakin dekat kepada Allah ditandai dengan melakukan mujahadah dan 

riyadhoh. Selain itu, santri juga menerapkan nilai taqwa, ikhlas, qona‟ah dan 

tawakkal. 

Ketiga; keberhasilan yang dicapai setelah mengikuti pengajian ini adalah 

santri lebih memahami tentang tasawuf yang selama ini jarang sekali dikaji, santri 

lebih bisa mendalami ilmu hakekat, yaitu ilmu tentang mengenal Allah.Selai itu 
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kitab ini mengandung nilai spiritual berupa nilai-nilai taqwa, ikhlas, qona‟ah dan 

tawakkal yang sangat tinggi karena di dalamnya mengajarkan nilai-nilai 

kerendahan jiwa, dan juga lebih semangat dalam menjalani hidup karena selalu 

optimis. 

Selanjutnya yaitu penelitian dari saudara Ahmad Tohir (2013, STAIN 

Ponorogo) dengan judul “Pengajian Kitab Durrat Al-Nasihin Sebagai Upaya 

Meningkatkan Spiritual Quotion (SQ) pada Masyarakat Dusun Nganti Babadan 

Pangkur Ngawi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) tujuan diadakannya 

kegiatan pembacaan kitab Durrat al-Nasihin adalah sebagai upaya untuk 

meningkatkan nilai-nilai spiritual di Dusun Nganti Babadan Pangkur Ngawi. (2) 

pengajian kitab Durrat al-Nasihin di dusun Nganti sangat bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar, diantaranya; pertama, masyarakat istiqomah di dalam 

melaksanakan aktifitas sehari-hari. Kedua, tawakkal (berusaha dan berserah 

diri).Ketiga, ikhlas dalam melakukan aktifitas.Keempat, sabar dalam menghadapi 

cobaan dan musibah.Kelima, tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang kecerdasan spiritual (SQ). Sedangkan perbedaannya 

adalah dalam penelitian ini lebih fokus pada kontribusi kegiatan Ratib al-Hadad 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 
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B. Kajian Teori 

1. Kecerdasan Spiritual 

a. Pengertian kecerdasan spiritual 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerdas dapat 

diartikan sebagai kesempurnaan perkembangan akal budi (ketajaman 

pikiran),
19

 yang memiliki pengertian sangat luas sehingga cerdas tidak 

hanya diartikan secara sempit yakni IQ (Intelegensi Quotient) sebagai 

satu-satunya rumusan taraf kecerdasan. Banyak orang tua beranggapan 

apabila IQ rendah, maka anak tersebut bodoh, padahal jauh dari itu taraf  

kecerdasan sebenarnya beraneka ragam bentuknya tergantung pada 

wilayah kecerdasannya.
20

 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecapakan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya.Kecerdasan terdiri 

dari kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. 

Kecerdasan manusia dapat dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari, 

kesehatan fisik dan mental, porsi latihan yang diterima, ragam hubungan 

yang dijalin, dan berbagai faktor lain. Ditinjau dari segi ilmu saraf, semua 

                                                             
19 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2 (Jakarta: Balai Pustka, 1995), 186.  
20 Monty P. Satiadama dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan Pedoman bagi Orang 

Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 2.  
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sifat kecerdasan itu bekerja melalui, atau dikendalikan oleh otak beserta 

jaringan sarafnya yang tersebar diseluruh tubuhnya.
21

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

berarti tidak hanya meliputi satu aspek saja melainkan banyak aspek sesuai 

dengan sifat bawaan atau pengaruh lingkungan. Secara devinitive 

kecerdasan dapat dikatakan dengan daya reaksi atau penyesuaian yang 

tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman-pengalaman 

baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap 

untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi yang baru. 

Sedangkan spiritual merupakan kecerdasan dalam diri seseorang 

yang mampu membantu menemukan dan mengembangkan bakat bawaan, 

otoritas batin, kemampuan membedakan yang benar dan salah serta 

kebijaksanaan.
22

 

Bila dua kata tadi (kecerdasan dan spiritual) digabungkan maka 

akan membentuk suatu kajian ilmu yang mempunyai makna yang sangat 

mendalam, karena dengan adanya kecerdasan spiritual seorang dapat 

merasakan hidupnya akan lebih bermakna. 

Pengertian kecerdasan menurut para tokoh: 

1) Sinetar menafsirkan kecerdasan spiritual sebagai pemikiran yang 

terilhami. Selanjutnya dikatakan kecerdasan spiritual adalah cahaya, 

                                                             
21 Danah Zohar & Ian Marshall, SQ: Kecerdasan Spiritual (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 

35.  
22 Satiadarma & Waruwu, Mendidik Kecerdasan, 42.  
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ciuman kehidupan yang membangunkan keindahan tidur kita, 

membangunkan orang-orang dari segala usia dan situasi. 

2) Khavari menyatakan kecerdasan spiritual merupakan pikiran, dorongan 

dan efektivitas yang mendapat inspirasi penghayatan ketuhanan yang 

kita menjadi bagian di dalamnya. 

3) Bowell mengemukakan kecerdasan spiritual sebagai kualitas terdalam,  

kehadiran, pelepasan, yang mistis, yang lebih tinggi, asal mula, ranah 

maya, yang ada sebelum proses melingkupinya dengan pikiran dan zat. 

Itulah tingkat yang hanya dapat dicita-citakan, tetapi tak dapat kita 

miliki atau kita langgar.
23

 

4) Menurut Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, 

menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid 

(integralistik) serta berprinsip hanya karena Allah. 

5) Suharsono mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang 

menghasilkan karya kreatif dalam berbagai kehidupan, karena upaya 

manusia yang suci bertemu dengan inspirasi Ilahi.
24

 

                                                             
23 Abd. Kadim Masaong & Arfan A. Tilome, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence 

(Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual Untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang) 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 104. 
24 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 106. 



20 

 

 
 

Dari penjabaran para tokoh di atas dapat kita ketahui bahwa 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memberi makna pada apa yang dihadapi dalam kehidupan dengan 

pemikiran yang bersifat fitrah sehingga seseorang akan memiliki 

fleksibilitas dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. Kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah kecerdasan yang dapat 

membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh. SQ 

adalah kesadaran yang dengannya kita tidak hanya mengakui nilai-nilai 

yang ada, tetapi kita juga secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. 

Kecerdasan spiritual (SQ) memberi kita kemampuan untuk 

membedakan mana yang benar dan mana yang tidak,  SQ memberi kita 

rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan 

pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta 

dan pemahaman sampai pada batasnya. SQ adalah landasan yang 

diperlukan untuk menfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ 

merupakan kecerdasan tertinggi seseorang.
25

 

Menurut Danah Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual (SQ) 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

atau nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai 

                                                             
25 Zohar & Marshall, Kecerdasan Spiritual, 4 .                            
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bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 

dengan yang lain.
26

 

Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual biasanya 

memiliki dedikasi kerja yang lebih tulus dan jauh dari kepentingan pribadi 

(egoisme), apalagi bertindak dzalim kepada orang lain. Motivasi-motivasi 

yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu juga sangat khas, yakni 

pengetahuan dan kebenaran. Itulah maka sebagaimana dapat disimak dari 

sejarah hidup para Nabi dan biografi orang-orang cerdas dan kreatif, 

biasanya memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki intregitas moral 

yang tinggi, shaleh dan tentu juga intregitas spiritual. 

Para Nabi adalah orang-orang cerdas, yang dibimbing oleh Allah 

SWT dengan wahyu dan inspirasi yang diberika kepadanya. Para Nabi 

tersebut juga dikenal memiliki sifat-sifat yang lazim dikenal dengan sidiq 

(benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathonah 

(cerdas). Meskipun dengan kadar yang berbeda dan lebih sedikit, orang-

orang yang memiliki kecerdasan spiritual juga memiliki dan mewarisi 

sifat-sifat tersebut.
27

 

Kecerdasan spiritual harus ditekankan dalam pendidikan Islam, 

karena kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian 

dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego dan jiwa sadar 

                                                             
26 Ibid., 4.  
27 Suharsono, Melejitkan IQ, IE &IS (Depok: Inisiasi Press, 2004), 151. 
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serta yang berkaitan dengan pencarian nilai. Dalam konsep ajaran Islam, 

permasalahan-permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh setiap manusia 

tidak akan pernah terlepas dengan persoalan-persoalan mental atau 

kejiwaan yang berhubungan dengan lingkungan yang bersifat horizontal 

saja, akan tetapi juga mencakup persoalan-persoalan yang memiliki 

kemampuan berinteraksi, beradaptasi dan berintegrasi dengan Tuhannya 

dan manusia secara baik dan benar.
28

 

Membangun spiritualisme adalah usaha melakukan penyegaran 

mental atau ruhani berupa keyakinan, iman, ideologi, etika, dan pedoman 

atau tuntutan. Membangun spiritualisme dapat dilakukan dengan berbagai 

media, salah satunya adalah dengan membangun spiritualisme yang 

bersumber dari agama yang dinamakan “spiritualisme religius”.
29

 

Perubahan SQ (kecerdasan spiritual) dari yang rendah ke yang 

lebih tinggi dapat dilakukan dengan upaya kita dalam menyadari di mana 

kita sekarang. Misalnya bagaimana situasi kita saat ini? Apakah 

konsekuensi dan reaksi yang ditimbulkan? Apakah anda membahayakan 

diri sendiri atau orang lain? Langkah ini menuntut kita untuk menggali 

kesadaran diri sendiri, yang pada giliranya menuntut kita untuk menggali 

kebiasaan merenungkan pengalaman. Banyak diantara kita tidak pernah 

                                                             
28 Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, Psikologi Kenabian: Prophetic Psychology (Yogyakarta: 

Fajar Media Press, 2012), 578-579. 
29Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual(Jogjakata: 

Ar-Ruzz Media, 2001), 49.  



23 

 

 
 

merenung. Kita hidup dari hari ke hari, dari aktivitas ke aktivitas dan 

seterusnya. SQ yang lebih tinggi berarti sampai pada kedalaman dari 

segala hal, meikirkan segala hal menilai diri sendiri dan perilaku dari 

waktu ke waktu. Paling baik dilakukan setiap hari. Ini dapat dilakukan 

dengan menyisihkan beberapa saat untuk berdiam diri bermeditasi setiap 

hari, atau sekedar mengevaluasi setiap hari sebelum anda jatuh tertidur di 

malam hari.
30

 

b. Ciri-ciri kecerdasan Spiritual 

Ciri-ciri kecerdasan spiritual menurut Khavari terdiri dari tiga 

aspek yaitu
31 

1) Kecerdasan spiritual dipandang dari sudut spiritual keagamaan yang 

mencakup: frekuensi doa, makhluk spiritual, kecintaan pada Tuhan 

Yang Maha Esa yang bersemayam dalam hati, dan rasa syukur ke 

hadiratNya. 

2) Kecerdasan spiritual dipandang dari segi relasi sosial-keagamaan 

sebagai konsekuensi logis relasi spiritual keagamaan. Artinya 

kecerdasan spiritual harus merefleksikan pada sikap-sikap sosial yang 

menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan sosial, yaitu ikatan 

kekeluargaan antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain, 

peka terhadap binatang-binatangdan sikap dermawan. 

                                                             
30Agus Nggermanto, Quantum Quoient (Kecerdasan Quantum): Cara Cepat Melejitkan IQ, 

EQ, Secara Harmonis (Bandung: Nuansa, 2008), 143- 145.  
31 Masaong & Tilome, Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence, 106  
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3) Kecerdasan spiritual dipandang dari sudut etika sosial yang dapat 

menggambarkan tingkat etika sosial seseorang sebagai cermin kadar 

kualitas kecerdasan spiritual yaitu: ketaatan kita pada etika dan moral, 

kejujuran, amanah dan dapat dipercaya, sikap sopan, toleran dan anti 

kekerasan. 

Menurut zohar dan Marshall ciri-ciri dari SQ yang telah 

berkembang baik mencakup hal-hal berikut:
32

 

1) Kemampuan bersikap fleksibel 

2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

5) Kualitas yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

7) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. 

8) Kecenderungan untuk bertanya “Mengapa?” atau “Bagaimana jika?” 

untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. 

Seseorang yang tinggi SQ nya cenderung menjadi seorang 

pemimpin yang penuh pengabdian yaitu seseorang yang bertanggung 

jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih tinggi kepada orang 

lain dan memberikan petunjuk penggunaannya.  

                                                             
32 Zohar & Marshall, Kecerdasan Spiritual, 14  
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Sedangkan menurut Ramayulis dalam bukunya Ilmu pendidikan 

Islam, ciri-ciri kecerdasan spiritual yaitu:
33 

1) Bersikap asertif 

Bila seseorang mempunyai kedalaman pemahaman tentang 

sifat ke Maha Esaan Tuhan, seseorang tidak mudah tertekan oleh 

tekanan-tekanan duniawi, seseorang tidak takut ketika berhadapan 

dengan seorang profesor dan tidak gemetar ketika berhadapan dengan 

atasan, karena mereka semua hanya relatif lebih baik dari suatu sisi, 

karena kelebihan mereka tidak langgeng dan karena masih ada yang 

Maha Kuat, Maha Kaya, Maha berilmu dan Maha Berkuasa. Dengan 

kesadaran tersebut maka seseorang akan bersifat asertif ketika 

berhadapan dengan siapa saja. 

2) Berusaha mengadakan inovasi 

Kecerdasan spiritual juga mendorong untuk selalu mencari 

inovasi-inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari apa 

saat ini dicapai oleh manusia. Seseorang menyadari masih sangat 

banyak ruang untuk peningkatan kulalitas hidup manusia. Masih 

banyak fakta-fakta dan sumber daya semesta yang belum tergali dan 

terolah oleh manusia. 

 

 

                                                             
33 Ramayulis, Pendidikan Islam, 107  
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3) Berpikir lateral 

Kecerdasan spiritual akan mendorong untuk berpikir lateral 

yakni pada sifat keunggulan yang dimiliki manusia, maka ada sifat 

Maha bila otak kita berpikir tentang rasionalitas, maka ada yang Maha 

Pencipta, Maha Menentukan, dan Maha Pemelihara. Bila otak kanan 

berpikir tentang emosional, maka ada yang Maha Penyayang, Maha 

Pemaaf dan Maha Pembalas yang mempunyai emosi jauh dari 

jangkauan nilai-nilai emosi manusia. 

Sehingga bila seseorang mau merenung tentang makna 

kehidupan, maka di sana selalu ada nilai Maha. Sekali berpikir tentang 

Maha, maka seluruh bagian otak akan merasa tersentuh, seluruh bagian 

kalbu akan bergetar dan semua bagian otak-kalbu siap berkontribusi 

dalam berpikir. Dengan kesiapan seluruh bagian otak dan kalbu, maka 

kecerdasan spiritual merupakan pangkat dan melandasi kecerdasan-

kecerdasan lainnya.
34

 

c. Fungsi kecerdasan spiritual 

Menurut Danah Zohar & Ian Marshall dalam buku SQ: 

Kecerdasan Spiritual, kita menggunakan SQ untuk:
35 

1) Menjadikan kita manusia seperti adanya sekarang dan memberi kita 

potensi untuk tumbuh dan berkembang. 

                                                             
34 Ibid., 107  
35 Zohar & Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual, 12-13.  



27 

 

 
 

2) Menjadi kreatif. Kita menghadirkannya ketika ingin menjadi luwes, 

berwawasan luas atau spontan secara kreatif. 

3) Mengahadapi masalah eksistensial, yaitu saat kita merasa terpuruk, 

terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran dan masalah masa lalu kita 

akibat penyakit dan kesedihan. SQ menjadikan kita sadar bahwa kita 

mempunyai masalah eksistensial dan membuat kita mampu 

mengatasinya. 

4) Sebagai pedoman saat kita berada pada masalah-masalah yang tidak 

diharapkan dan dikenal serta diluar aturan-aturan yang diberikan, 

melampaui pengalaman masa lalu dan melampaui sesuatu yang dapat 

kita hadapi. Dengan SQ suara hati kita akan menuntun ke jalan yang 

benar. 

5) Menjadi lebih cerdas secara spiritual dan beragama. Seseorang yang 

memiliki SQ tinggi menjalankan agama tertentu dengan tidak fanatik, 

jahat atau prasangka. 

6) Menyatukan hal-hal yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta 

menjembatani kesenjangan antara diri dan orang lain. 

7) Mencapai perkembangan diri yang lebih utuh karena kita memiliki 

potensi untuk itu. 

8) Kita dapat menggunakan SQ kita untuk berhadapan dengan masalah 

baik dan jahat, hidup dan mati dan asal-usul sejati dari penderitaan dan 

keputusasaan manusia. 
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d. Fakor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual 

Zohar dan Marshall mengungkapkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan spiritul, yaitu: 

1) Sel Saraf dan Otak 

Otak menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriyah kita. 

Ia mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luwes, 

adaptif dan mampu mengorganisasikan diri.  Penelitian pada era 1990 an 

dengan menggunakan WEG (Magneto Encephalo Grapy) membuktikan 

bahwa osilasi sel saraf otak pada rentang 40 Hz merupakan basis bagi 

kecerdasan spiritual. 

2) Titik Tuhan 

Dalam penelitian Rama Chandra menemukan adanya bagian 

dalam otak, yaitu lobus temporal yang meningkat ketika pengalaman 

religius atau spiritual berlangsung. Dia menyebutkan sebagai titik Tuhan 

atau God Spot. Titik tuhan memainkan peran biologis yang menentukan 

dalam pengalaman spiritual. Namun demikian titik tuhan bukan 

merupakan syarat mutlak dalam kecerdasan spiritual. Perlu adanya 

intregasi antara seluruh bagian otak, seluruh aspek dari seluruh 

kehidupan.
36

 

Menurut Syamsu Yusuf, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan keadaan spiritual anak, yaitu faktor 

                                                             
36 Zohar dan Ian Marshal, Kecerdasan Spiritual, 35. 
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pembawaan (internal) dan lingkungan (ekstrnal) adapun penjelasannya 

yaitu: 

a) Faktor Pembawaan (Internal) 

Secara hakiki perbedaan manusia dengan binatang adalah 

manusia mempunyai fitrah beragama. Oleh sebab itu manusia disebut 

juga dengan homo religius. Fitrah beragama ini tidak memilih kapan 

manusia tersebut itu berada dan dilahirkan. Dari zaman yang masih 

primitif sampai modern, bahkan sejak Nabi Adam sampai akhir 

jaman, maupun setiap anak yang lahir dari rahim orang tua yang baik 

ataupun jahat, bahwasanya secara kodrati setiap manusia memiliki 

kepercayaan terhadap sesuatu yang berada di luar kekuasaannya yang 

memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan alam semesta. 

Dalam masyarakat primitif sering kita jumpai melalui bukti-

bukti peninggalan prasejarah. Adanya kepercayaan terhadap roh-roh 

gaib yang dapat memberikan kebaikan atau kejahatan. Semua hal 

tersebut diperlihatkan melalui pemberian saji-sajian (bahasa sunda 

sesajen) yang dibuat untuk mengusir ataupun meminta tolong kepada 

roh-roh yang mereka percayai. Selain itu benda-benda yang dianggap 

keramat, seperti keris, atau batu juga seringkali mereka percayai 

sebagai benda yang memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat 

mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Tidak heran jika mereka 

mengeramatkannya. Bahkan, dikalangan mesyarakat modern pun 
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masih ada yang percaya terhadap hal-hal yang bersifat takhayul 

tersebut. 

Melihat kenyataan di atas maka tidak bisa dipungkiri bahwa 

setiap manusia yang lahir telah memiliki kepercayaan terhadap suatu 

zat yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan 

ataupun kemudhoratan (mencelakakan). Seperti yang telah 

difirmankan Allah. SWT, dalam Al Qur‟an surat Ar-Rum ayat 30, 

yang artinya “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama Allah, (tetaplah di atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, 

itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui”. Namun dalam perkembangannya, fitrah beragama ini 

ada yang berjalan secara alamiah, dan ada juga yang mendapat 

bimbingan dari para rasul Allah SWT, sehingga fitrahnya 

berkembang sesuai dengan kehendak Allah SWT.
37

 

b) Faktor Lingkungan (Eksternal) 

Fitrah beragama merupakan salah satu potensi yang memiliki 

kecenderungan untuk berkembang ke arah yang lebih baik lagi. 

Namun potensi tersebut tidak akan berkembang manakala tidak ada 

faktor luar (eksternal) yang turut serta mewarnai pertumbuhan dan 

                                                             
37 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak & Remaja (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 136-137. 
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perkembangan setiap individu. Jika kita menginginkan potensi 

beragama setiap anak berkembang ke arah yang lebih baik, tentu kita 

harus dapat mengkondisikan situasi dan lingkungan yang ada 

disekitar agar mengarah kepada hal tersebut untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan.
38

 

Di sini lingkungan yang dimaksud menurut Syamsu Yusuf 

yaitu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adanya keserasian antara 

keluarga, sekolah, dan masyarakat akan dapat memberikan dampak 

positif bagi anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan 

dalam diri anak. Adapun penjelasan dari masing-masing lingkungan 

adalah sebagai berikut: 

(1)  Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama 

bagi setiap anak. Tentunya dalam hal ini orangtua menjadi orang 

yang paling bertanggungjawab dalam menumbuhkembangkan 

kecerdasan beragama pada anak. Para orangtua dibebankan 

tanggungjawab untuk membimbing potensi keagamaan anak 

sehingga diharapkan akan terbentuk kesadaran beragama 

(religious consciousness) dan pengalaman agama (religious 

experience) dalam diri anak-anak secara nyata dan benar. Anak-

                                                             
38 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran (Yogyakarta: Sukses 

Offset, 2012), 137-138. 
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anak diberi bimbingan sehingga mereka tahu kepada siapa mereka 

harus tunduk dan bagaimana tata cara sebagai bentuk pernyataan 

dan sikap tunduk tersebut. 

Tentunya pembentukan jiwa keagamaan ini haruslah dimulai 

sejak anak dalam kandungan sampai ia lahir. Dalam 

mengembangkan fitrah beragama anak, agama islam mengajarkan 

kepada orang tua khususnya ibu untuk lebih meningkatkan amal 

ibadahnya kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, berdoa, 

berdzikir, membaca Al-Qur‟an dan akhlak terpuji ketika anak 

sedang berada dalam kandungan. Hal inipun didukung dengan 

pengamatan para ahli jiwa terhadap orang-orang yang mengalami 

gangguan jiwa, ternyata mereka itu dipengaruhi oleh keadaan 

emosi atau sikap orang tua terutama ibu pada masa mereka dalam 

kandungan. 

Bahkan nabi Muhammad SAW. Juga mengajarkan dan 

mencontohkan secara langsung kepada umatnya untuk selalu 

memberikan kasih sayang kepada setiap anak dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(2)  Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak 

setelah keluarga. Sekolah merupakan lembaga formal yang 

mempunyai progam yang sistematik dalam melaksanakan 
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bimbingan, pengajaran dan latihan kepada anak agar mereka 

berkembang sesuai dengan potensinya. 

Seperti yang diungkapkan Hurlock, bahwa pengaruh sekolah 

terhadap perkembangan kepribadian anak sangat besar, karena 

sekolah merupakan subtitusi dari keluarga dan guru-guru subtitusi 

dari orang tua. 

Hal ini menggambarkan bahwa guru merupakan orangtua 

kedua bagi anak-anak. Peran guru di sekolah memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi seluruh perkembangan anak, 

baik kognitif, sosial, emosi maupun afektif. Dalam kaitannya 

dengan upaya mengembangkan fitrah beragama para siswa maka 

sekolah terutama dalam hal ini guru agama mempunyai peranan 

penting dalam mengembangkan wawasan pemahaman, 

pembiasaan mengamalkan ibadah atau akhlak yang mulia dan 

sikap apresiatif terhadap ajaran agama. 

Dalam kaitan mengembangkan fitrah keagamaan dalam diri 

anak, maka guru wajib memberikan keteladanan dan perkataan, 

sikap maupun perbuatan yang baik serta cara berpakaian yang 

sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Semua itu akan lebih efektif jika semua guru dan staf di sekolah 

dapat merefleksikanya melaui pembiasaan yang dimulai dari diri 

sendiri. Selain itu diperlukan juga guru agama yang memiliki 
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kepribadian yang mantap (akhlak mulia), menguasai disiplin ilmu 

agama islam, dan memahami ilmu-ilmu yang lain yang menunjang 

kemampuannya dalam mengelola proses belajar mengajar. Namun 

bukan berarti pengembangan kecerdasan beragama hanyalah 

menjadi tanggungjawab guru agama saja. Melainkan juga menjadi 

tanggung jawab guru bidang studi lain dengan cara tetap 

menyisipkan nilai-nilai agama dalam seluruh proses belajar 

mengajar setiap hari. 

(3)  Lingkungan Masyarakat. 

Selain faktor keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat 

juga turut mempengaruhi perkembangan kecerdasan beragama 

pada anak. Lingkungan masyarakat yang dimaksud meliputi 

lingkungan rumah sekitar anak sebagai tempat bermain, televisi, 

serta media cetak seperti buku cerita maupun komik yang paling 

banyak digemari oleh anak-anak usia dini. Menurut Syamsu 

Yusuf, lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi 

sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh 

terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama 

individu. Dalam masyarakat akan terbentuk suatu perilaku yang 

dominan pada setiap individu karena adanya interaksi sosial yang 

terjadi antara teman sebaya maupun dengan anggota masyarakat 

lainnya. Pada diri anak akan muncul perilaku baik ataupun tidak 
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baik tergantung seberapa besar lingkungan sekitarnya 

mempengaruhi dalam pergaulan sehari-hari. Karena pada dasarnya 

anak cepat sekali terpengaruh oleh hal-hal yang ia lihat, dengar 

dan rasakan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hurlock yang 

mengemukakan bahwa standar atau aturan-aturan „gang‟ 

(kelompok bermain) memberikan pengaruh kepada pandangan 

moral dan tingkah laku para anggotanya”. Disini dapat 

dikemukankan bahwa kualitas perkembangan kesadaran beragama 

bagi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku atau pribadi 

orang dewasa atau warga masyarakat. Jika anak sering bergaul 

dengan lingkungan yang kurang baik, maka bukan tidak mungkin 

anak akan berperilaku sama dengan apa yang ia lihat dan dengar 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

Selain manusia sebagai faktor yang mempengaruhi 

perkembangan beragama anak, media cetak dan televisi juga turut 

serta memberikan andil besar dalam mewarnai pertumbuhan anak 

dalam lingkungannya.
39

 

Menurut Agustian faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

spiritual adalah 

                                                             
39 Ibid, 137-141. 
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(a)  Inner value (nilai-nilai spiritual dari dalam) yang berasal dari 

dalam diri (suara hati, seperti keterbukaan, tanggung jawab, 

kepercayaan, kepedulian sosial). 

(b)  Drive yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan 

kebahagiaan.
40

 

e. Mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ) 

Danah Zohar dan Marshall mengemukakan enam jalan untuk 

mengembangkan kecerdasan spiritual (SQ). Keenam jalan ini bisa 

diterapkan di dalam keluarga, yaitu:
41 

1) Melalui jalan tugas, yakni anak dilatih melakukan tugas-tugas 

hariannya dengan dorongan motivasi dari dalam. Artinya, anak 

melakukan setiap aktivitasnya dengan perasaan senang , bukan karena 

terpaksa atau karena tekanan orang tua. Biasanya anak akan melakukan 

tugas-tugasnya dengan penuh semangat apabila dia tahu manfaat 

baginya. Untuk itu orang tua perlu memberi motivasi, membuka 

wawasan sehingga setiap tindakan anak-anak tersebut secara bertahap 

dimotivasi dari dalam. 

Kebebasan berfikir yang efektif dan positif akan berkembang 

dalam diri anak yang merencanakan, memulai, dan menentukan sendir 

arah permainannya. Berhubungan dengan hal itu, sifat-sifat orang tua 

                                                             
40 Ari Ginanjar Agustian , Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power (Jakarta: Arga, 2006), 

47. 
41 Santiadarma & Waruwu, Mendidik Kecerdasan, 49-50.  
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yang sangat mengekang atau mengendalikan anak secara posesif akan 

menghambat perkembangan kecerdasan spiritual (SQ) anak dalam 

keluarga. 

2) Melalui jalan pengasuhan orang tua yang penuh kasih sayang, saling 

pengertian cinta dan penghargaan. Anak tidak perlu dimanjakan karena 

akan mengembangkan dalam diri anak sifat mementingkan diri sendiri 

dan mengabaikan orang lain. pengasuh atau ibu yang terlalu menolong 

tidak mengembangkan kecerdasan spiritual anak, karena hanya akan 

mengembangkan pribadi-pribadi yang kikir dan berpikiran sempit 

dalam cinta, tidak memiliki perspektif luas sehingga tidak menyadari 

kebutuhan dasar atau keberadaan orang lain. 

Orang tua perlu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh 

kasih dan pengalaman saling memaafkan. Tindakan belas kasihan, 

pelayanan dan pengampunan memberikan apa yang dikatakan oleh ahli 

pendidikanGrace Pilon sebagai “rasa sejahtera dalam pikiran” yang 

menjadi landasan bagi pengembangan kecerdasan spiritual (SQ). 

3) Melalui jalan pengetahuan dengan mengembangkan sikap investigatif, 

pemahaman, pengetahuan dan sikap eksploitatif. Di rumah perlu diberi 

ruang bagi anak untuk mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuannya. Mungkin dialog dengan orang tua yang sudah 

memiliki pengetahuan yang lebih luas dapat memperluas anak sehingga 
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membantu usaha eksploitatif dan pencariannya terhadap kekayaan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. 

4) Melalui jalan perubahan pribadi (kreatifitas). Untuk mengembangkan 

kreativitas anak membutuhkan waktu bagi dirinya sendiri untuk dapat 

berimajinasi dan kemudian menciptakan sesuatu sesuai dengan hasil 

imajinasinya. Banyaknya larangan mungkin akan menghambat ruang 

kreativitas anak. Itu berarti orang tua tidak lagi melarang dan 

mengarahkan kegiatan anak melainkan perlu berdiaog dengan anak-

anak, sehingga mereka dapat menggunakan kebebasan kreativitasnya 

dengan tetap memperhatikan komitmen pada tugas-tugas yang 

dilakukannya. 

5) Melalui jalan persaudaraan. Hal inilah yang paling dapat dilatih dalam 

keluarga, melalui sikap saling terbuka semua anggota keluarga dengan 

berdialog satu sama lain. setiap kesulitan atau konflik yang timbul 

dalam keluarga dipecahkan bersama dengan saling menghargai satu 

sama lain. sarana untuk itu adalah dialog. Untuk dapat berdialog 

diandalkan kemampuan untuk saling mendengarkan dan kemampuan 

menerima pendapat yang berbeda. Pengalaman seperti itu hanya dapat 

dialami oleh anak di dalam keluarganya. 

6) Melalui jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian. Orang tua adalah 

model seorang pemimpin yang akan dialami oleh anak-anak di dalam 

keluarga. Pemimpin yang efektif adalah seorang yang bersikap ramah, 
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mampu memahami perasaan yang dipimpin dan mampu berhubungan 

dengan semua anggota keluarga. Di sini orang tua dapat menjadi model 

bagi anak-anak untuk melayani, rela berkorban, dna mengutamakan 

kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Karena yang 

memandu setiap perilaku adalah apa yang bernilai dan bermakna bagi 

semua. 

Sedangkan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual yaitu:
42

 

1) Meningkatkan IQ dengan obyek semesta (ayat-ayatNya, yakni ayat-

ayat qouniyah). Sulit dibayangkan bahwa intelegensi spiritual dapat 

berkembang dengan baik tanpa adanya kapasitas kecerdasan umum 

dengan baik pula. Artinya, IQ dan IE adalah salah satu prasyarat 

penting untuk menumbuhkan intelegensi spiritual. 

2) Dianjurkan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dapat diibaratkan 

bahwa ibadah sunnah adalah suatu pendakian transedental. Ibadah-

ibadah sunah yang penting antara lain ialah menyelenggarakan shalat 

lail (qiyamul lail) dan membaca dan mengkaji Al-Qur‟an dan juga 

memperbanyak dzikir kepada Allah. 

3) Tazkiyatun nafs (penyucian diri). 

Kita perlu menjadi orang-orang yang suci, agar cahaya tersebut dapat 

menembus dan menggerakkan kecerdasan kita dan juga anak-anak kita. 

Sebaliknya, jika kita tidak suci, cahaya akan mengalami kesulitan 

                                                             
42 Suharsono, Melejitkan IQ, IE & IS, 161-164. 
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dalam menembus kecerdasan dan jika mampu menembus, maka akan 

terjadi pembiasan dan kekaburan.  

Singkatnya, tempat pertama untuk menumbuhkan kecerdasan 

spiritual adalah keluarga. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang berkecerdasan spiritual (SQ) tinggi akan menjadi pribadi-

pribadi dengan SQ tinggi pula.
43

 

 

2. Ratib al-Haddad 

a. Pengertian Ratib al-Haddad 

Sebagai umat Islam kita mengetahui ada berbagai macam wirid, 

baik itu yang diajarkan oleh Rasulullah secara langsung ataupun tidak 

secara langsung (diajarkan atau diijazahkan oleh ulama‟). Salah satunya 

adalah Wirid Ratib al-Haddad. 

Ratib al-Haddad diambil dari nama penyusunnya yakni Al-Habib 

Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad (1053-1132 H). Dilihat dari 

akar katanya, Ratib al-Haddad terdiri dari dua kata yakni ratib dan al-

haddad. Kata ratib bermakna terus menerus, sama atau tetap (rutin). 

Sedang kata Al-Haddad sendiri dinisbatkan kepada penyusun ratib yaitu 

Sayyid Abdullah Al-Haddad.
44

Dari beberapa doa-doa dan dzikir-dzikir 

yang beliau susun, Ratib Al-Hadad inilah yang paling terkenal dan 

                                                             
43 Santiadarma &Waruwu, Mendidik Kecerdasan, 51. 
44Habib Anis, Munajah dengan Ratib al-Haddad Wirdullathif  (Solo: Keluarga Besar Al-

Haddad, 2017), 28. 
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masyhur. Ratib al-Haddad disusun berdasarkan inspirasi pada malam 

lailatul qadar 27 Ramadhan 1071 H.
45

 

Ratib al-Haddad disusun untuk memenuhi permintaan seorang 

murid beliau bernama Amir dari keluarga Bani Sa‟ad yang tinggal di 

Syibam salah satu perkampungan di Hadramaut, Yaman. Tujuan Amir 

meminta Habib Abdullah untuk mengarang Ratib adalah agar diadakan 

wirid dan dzikir di kampungnya, agar mereka dapat mempertahankan dan 

menyelamatkan Hadramaut ketika itu. 

Pertama-tama Ratib ini hanya dibaca di kampung Amir sendiri 

yaitu kota Syibam. Setelah mendapat izin dan ijazah dari Al-Habib 

Abdullah bin Alwi Al-Hadad sendiri. Selepas itu, Ratib ini dibaca di 

Masjid Al-Hawi milik beliau yang berada di kota Tarim. Biasanya Ratib 

ini dibaca berjamaah setelah shalat Isya‟. Pada bulan Ramadhan, Ratib ini 

dibaca sebelum shalat Isya‟ untuk mengisi kesempitan waktu menunaikan 

shalat Tarawih. Waktu tersebut telah ditentukan oleh Al-Habib Abdullah 

bin Alawi Al-Haddad untuk daerah-daerah yang mengamalkan Ratib ini. 

Biidzinillah, daerah-daerah yang mengamalkan Ratib ini selamat dari 

pengaruh kesesatan saat itu. 

Ratib adalah himpunan dari do‟a-do‟a dan dzikir, istigfar, tahmid, 

serta sholawat yang kesemuanya dibaca oleh para Nabi dan Rasul serta 

                                                             
45http://tebuireng.online/sejarah-khasiat-bacaan-ratib-al-haddad/&hl=id-ID, diakses pada 

tanggal 25 Juli 2018.   

http://tebuireng.online/sejarah-khasiat-bacaan-ratib-al-haddad/&hl=id-ID
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terpilih dan bersumber dari do‟a Rasulullah Saw. Beberapa do‟a tersebut 

berhasil dihimpun dan diragkai menjadi suatu bacaan yang dinamakan 

“Ratib” dan disusun oleh seorang ulama besar Islam Al-Imam Al-Habib 

Abdullah bin Alwi Al- Haddad Al-Alawi Al-Hasyimi. Kumpulan do‟a-

do‟a, dzikir, istigfar, tahmid serta sholawat ini dinamakan “Ratib Haddad” 

yang disusun pada tahun 1071 Hijriyah.
46

 

Ratib Haddad ini dikenal sejak tahun disusunnya hingga saat ini, 

khususnya di seluruh jazirah arab dan umumnya di negara-negara yang 

mayoritas muslim seperti halnya Indonesia. Pengarang dan penyusun 

Ratib al-Haddadini adalah seorang ulama besar dan waliyyullah yang 

terkenal dengan gelar “quthbul irsyad” (ketua semua wali Qutub). Dari 

kedua orang tua beliau silsilah keturunanya bersambung kepada 

Rasulullah Saw atau dengan kata lainnya “Al Imam Al Habib Abdullah 

bin alwy Al Haddad Al Alawy Al Hasyimie” adalah dari ahlil bait nabi 

besar Muhammad Saw. Beliau dilahirkan dan wafat di Hadromaut Yaman. 

Salah satu kitab karangannya yang termasyhur adalah kitab 

hukum Islam (fiqih) yaitu kitab Nashoih Diniyah yang artinya kitab 

nasehat Agama, kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa 

melayu. Kitab ini sebanding dengan kitab Ihya Ulumudin karangan ulama 

besar dan filosof Islam yang terkenal yaitu Imam Ghozali. Adapun kitab 

                                                             
46Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Istighotsah Ratib al-Haddad dan Khasiatnya 

(Malang: Darul Haddad, tt), 6. 
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Ratib al-Haddad ditulis, disusun, dan disyiarkan oleh semua umat Islam 

demi dan untuk pendekatan mereka kepada Allah Swt. Dalam hadis nabi 

Saw, Rasulullah bersabda yang artinya: tidaklah mencintai kami, kecuali 

seseorang mu‟min sejati yang bertaqwa, dan tidaklah membenci kami 

kecuali seseorang yang munafiq  yang celaka (Al-Hadis). Amiril 

Mu‟minin, Syyaidina Ali bin Abi Tholib pernah berkata: Aku beserta asal 

usulku yang mulia dan keluargaku yang baik-baik, yang paling sopan 

ketika muda usia, paling berilmu dikala dewasa. Dengan kami, Allah Swt 

telah menghilangkan kebohongan, dan dengan kami dia mematahkan 

taring serigala kaum yang kalap, dnegan perantaraan kami, dia 

meringankan penderitaanmu, dan melepaskan belenggu dari lehermu, dan 

dengan kami dia telah memulai dan mengakhiri para Nabi dan Rosul (Al 

Hadis).
47

 

b. Manfaat Ratib al-Haddad 

Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi berkata; “Barang siapa yang 

membaca Ratib al-Haddad dengan penuh keyakinan dan iman, ia akan 

mendapat sesuatu yang di luar dugaannya”. Ratib ini juga bisa diamalkan 

untuk meminta kepada Allah agar dikabulkan segala hajatnya. Selain itu 
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Ratib Al-Hadad ini juga bisa dipakai untuk mengusir Jin dengan segala 

gangguan-gangguannya.
48

 

  Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad telah mewarisi sebuah 

wirid yang dinamakan Ratib al-Haddad. Beliau telah meninggalkan 

sebuah senjata dan perisai ampuh untuk melawan kerusakan-kerusakan 

yang disebabkan gangguan jin dan manusia. Ratib al-Haddad yang dibaca 

selepas shalat maghrib mampu mengamankan diri, keluarga, dan harta-

benda orang yang membacanya. Segala macam jenis sihir, teluh, dan 

gangguan setan akan dilumpuhkan dan berbalik mengenai orang yang 

mengirimnya dengan izin Allah. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan; 

“khasiat umum dari wirid Ratib Al-Hadad ini adalah barang siapa 

menekuni bacaan Ratib ini, Allah akan memberikannya meninggal dalam 

keadaan khusnul khatimah.
49

 Sebenarnya masih banyak lagi khasiat dari 

pembacaan Ratib Al-Hadad ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Sedangkan khasiat umum Ratib al-Haddad, Habib Abdulah al-

Haddad mengatakan:
50

 

1) Barang siapa menekuni bacaan ratib, Allah akan berikan kepadanya   

mati khusnul khotimah 

2) Ratib yang kami susun akan menjaga kota selama ratib tersebut dibaca 

                                                             
48http://tebuireng.online/sejarah-khasiat-bacaan-ratib-al-haddad/&hl=id-ID, diakses pada 

tanggal 25 Juli 2018.  
49http://www.dutaislam.com/2018/01/khasiat-hebat-wirid-ratib-alhadd.html=id-ID, diakses 

pada tanggal 25 Juli 2018, 
50  Alawi Al-Haddad,  Ratib al-Haddad dan Khasiatnya, 43. 

http://tebuireng.online/sejarah-khasiat-bacaan-ratib-al-haddad/&hl=id-ID
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3) Ratib kami ibarat pagar besi mengelilingi seluruh kota yang di 

dalamnya dibacakan ratib  

c. Biografi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hadad 

Beliau lahir di Syubair saah satu ujung Kota Tarim, provinsi 

Hadhra-maut Yaman pada tanggal 5 Shafar tahun 1044 H. Pada saat usia 4 

tahun, Beliau terkena penyakit cacar sehingga menyebabkan kedua mata 

Beliau tidak dapat melihat. Meskipun kedua mata Beliau tidak dapat 

melihat sejak usia dini, tidak membuatnya patah semangat untuk menuntut 

ilmu-ilmu agama. Beliau mengisi kehidupannya dengan beribadah dan 

bertaqarrub kepada Allah Swt. sehingga mulai dari usia dini, hidupnya 

sangat berkah dan berguna.
51

 

Ayah Beliau, Al-Habibi Alawi bin Muhammad Al-Haddad 

berkata: “Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-„Arif Billah 

Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi di Kota Syi‟ib untuk 

meminta do‟a. Lalu Al-Habibi Ahmad menjawabku: “Awlaaduka 

Awladunaa Fiihim Al-barakah”. Artinya: “Putera-puteramu termasuk juga 

putera-putera kami, pada mereka terdapat berkah.” Selanjutnya, Al-Habibi 

Alawi Al-Haddad berkata: “Aku tidak mengerti arti ucapan Al-Habib 

Ahmad itu, sampai setelah lahirnya puteraku, Abdullah dan berbagai 

tanda-tanda kewalian dan kejeniusannya”.
52

 

                                                             
51 Zainal Arifin, Munajat Anti Galau (Malang: Dream Litera Buana, 2015), 141. 
52Ibid., 142  
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Semenjak kecil, Al-Habib Abdullah Al-Haddad telah termotivasi 

untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya, Al-

Habib Abdullah berkata: “Jika aku kembali dari tempat belajarku pada 

waktu dhuha, maka aku mendatangi sejumlah masjid untuk melakukan 

shalat Sunnah seratus rakaat setiap harinya.” 

Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan Beliau untuk 

beribadah dimasa kecilnya, Al-Habib Abdullah menuturkannya sebagi 

berikut: “Dimasa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh 

dalam ibadah dan mujahadah, sampai nenekku seorang wanita shalihah 

yang bernama Asy-Syarifah Salma binti Al-Habib Umar bin Ahmad Al-

Manfar Ba‟alawi berkata: “wahai anak kasihanilah dirimu”. Ia 

mengucapkan kalimat itu, karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat 

kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah. 

Seorang sahabat dekat Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata: 

“Ketika aku berkunjung ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bilfagih, 

maka ia bercerita kepada kami: “Sesungguhnya kami dan Al-Habib 

Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama, namum Allah Swt memberinya 

kelebihan tersendiri, yaitu ketika ia membaca Surat Yasiin, maka ia sangat 

terpengaruh dan menangis sejadi-jadinya, sehingga ia tidak dapat 

menyelesaikan bacan surat yang mulia itu, maka dari kejadian itu dapat 
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kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah telah diberi kelebihan tersendiir 

sejak dimasa kecilnya.”
53

 

Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jum‟at sore 

setelah melakukan shalat ashar di masjid Al-Hujairah. Selain itu, Al-habib 

Abdullah al-haddad sering berziarah kubur pada hari Selasa sore. Setelah 

usianya semakin lanjut dan kekuatannya semakin menurun, maka Al-habib 

Abdullah tidak berziarah pada hari Jum‟at dan Selasa seerti biasanya, 

adakalanya Beliau berziarah pada haari Sabtu dan hari-hari lainya sebelum 

matahari naik. 

Diantara wirid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad setiap 

harinya adalah kalimat “Laa Ilaaha Illallah” sebanyak seribu kali. Tetapi 

pada bulan Ramadhan dibaca sebanyak dua ribu kali setiap harinya. Beliau 

menyempurnakannya sebanyak tujuh puluh ribu kali waktu eman hari di 

bulan Syawal. Selain itu, Beliau mengucapkan “Laa Ilaaha Illallah Al-

Maliku al-Haqqu Al-Mubiin” sebanyak serratus kali setelah shalat 

dzuhur.
54

 

Al-Habib Abdullah berkata: “Kami bisa melakukan shalat Al-

Awwabin sebanyak dua puluh rakaat.” Al-habib Abdullah sering berpuasa 

Sunnah, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan, seperti hari Senin  dan 

Kamis, hari-hari putih (Ayyamul Baidh), hari Asyura, hari Arafah, enam 
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hari di bulan Syawal dan lain sebagainya sampai dimasa senjanya. Beliau 

selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya, 

Beliau tidka ingin memperlihatkan kepada orang lain, kecuali untuk 

memberikan contoh kepada orang lain. 

Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib 

Abdullah juga dikenal sebagai orang yang istiqomah dalam ibadah dan 

mujahadahnya seperti yang dilakukan Rasullah Saw dan para sahabatnya. 

Al-Habib Ahmad An-Naqli berkata: “Al-Habib Abdullah adalah seorang 

yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya, Rasulullah 

Saw. 

Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata: “Kami telah 

mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad Saw dan kami tidak 

meninggalkan sedikitpun dari padanya, kecuali hanya memanjangkan 

rambut sampai di bawah ujung telinga, karena Nabi Saw memanjangkan 

rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya.
55

 

Tentang kesabaran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 

sejak masa kecil Beliau sudah mengalami berbagai cobaan, diantaranya 

adalah ketika menderita penyakit cacar sampai kedua matanya tidak bisa 

melihat. Meskipun begitu, ia rajin mencari ilmu dab beribadah dimasa 

kecilnya, hingga melakukan shalat Sunnah serratus rakaat setiap paginya 

hingga waktu dzuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan 
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berbagai cobaan yang dideritanya, sampai di akhir usianya. Dalam 

masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan:”Sesungguhnya penyakit 

demam di tubuhku sudah ada sejal lima belas tahun yang lalu dan hingga 

kini masih belum meninggalkan aku, meskipun demikian tidak seorangpun 

yang mengetahui penyaikitku ini, sampai keluargaku sendiri. 

Tentang tarekat Al-Ba‟awali, Al-Habib Abdullah mengatakan: 

“Tarekat kami adalah mengikuti tuntunan Al-Qur;an dan As-Sunnah dan 

mengikuti jejak para salfunas shalihin di segala bidangnya”. Al-Habib 

Abdullah kembali menjelaskan: “Kami tidak mengikuti tuntunan, kecuali 

tuntunan Allah Swt, tuntunan Rasullah Saw dan jejak Al-Faqih Al-

Muqadam. Dan tarekat orang-orang yang menuju kepada Allah Swt, dan 

kami tidak membutuhkan tarekat selain tarekat ini. Paras sesepuh kami Al-

Ba‟alawi telah menetapkan sejumlah petunjuk bagi kami, karena itu kami 

tidak akan mengikuti petunjuk yang bertentangan dengan petunjuk 

mereka.
56

 

Telah kami sebutkan bahwa di masa kecil beliau, Al-Habib 

Abdullah mengerjakan shalat Sunnah seratus rakaat setiap harinya setela 

pulang dari rumah gurunya di waktu dhuha. Karena itu tidaklah 

mengherankan jika Allah Swt. memberinya kedudukan sebagai „Wali al-

Quthub‟ sejak usianya masih remaja. 
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Disebutkan bahwa beliau mendapatkan kedudukan Wali Al-

Quthub lebih dari enam puluh tahun. Beliau menerima libas atau pakaian 

kewalian dan Al-„Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi (Shahib 

Makkah). Beliau menerima libas tersebut tepat ketika Al-Habib 

Muhammad bin Alawi wafat di kota Makkah pada tahun 1070 H. Pada 

waktu itu, usia Al-Habib Abdullah 26 tahun. Kedudukan Wali Al-Quthub 

itu beliau sandang hingga beliau wafat (1132 H). Jadi beliau menjadi Wali 

Al-Quthub lebih dari 60 tahun. 

Beliau menuntut ilmu pada ulama-ulama di zamannya, 

diantaranya guru-guru beliau adalah: Sayyidina Al-Quthub Al-Habib 

Umar bin Abdurrahman as-Segaf, Al-Habib Al-„Allahmah Abdurrahman 

bin Syeikh Aidid, Al-Habib Al-„Allamah Sahl bin Ahmad Bahsin Al-

Hudayli Ba‟alawi, dan termasuk guru-guru beliau juga adalah Al-Imam al-

„Allamah guru besar kota Makkah Al-Mukaromah, Al-habib Muhammad 

bi Alawi As-Segaf, dan masih banyak laagi guru-guru beliau lainya.
57

 

Beliau memiliki banyak murid, dinataranya adalah: Al-Habib 

Hasan bi Abdullah Al-Haddad (putera beliau sendiri), Al-Habib Ahmad 

bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, Al- Habib 

Muahmmad bin Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-

Bahr, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib 
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Muhammad bin Umar bin Thoha Ash-Shafi as-Segaf, dan masih banyak 

lagi. 

Diantara karya-karya tulis Al-Habib Abdulluah adalah: Ar 

Risalah Adab as-Shuluk Al-Murid, Ar-Rissalatul Al-Mu‟awanah, An-

Nafais al-„Ulwiyah Fi Al-Masailis As-Sufiyah, Sabiilul Iddikar, Al-Ithaaf 

As-Saail, At-Tatsbiitul Fuaad, Ad-Da‟wah at-Taamah, An-Nasih ad-

Diiniyah, dan masih banyak lagi lainya. Termasuk karya wirid-wirid yang 

yang beliau susun diantaranya yang sangat terkenal adalah “Ratib al-

Haddad” yang beliau susun di malam Lailatul Qadr tahun 1071. Beliau 

wafat hari Senin malam Selasa tanggal 7 Dzulqa‟dah 1132 H, dan 

dimakamkan di pemakaman Zambal di kota Tarim Hadhra-maut Yaman. 

 

 



 

52 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi 

kasus, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah (natural setting), dimana peneliti sebagai instrumen kunci.
58

Ada 6 

(enam) pendekatan metoe kualitatif, yaitu etnoigrafi, studi kasus, teori grounded, 

peneitian interaktif, penelitan ekologikal dan penelitian masa depan.
59

 

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah studi kasus.Yaitu suatu 

deskripsi entesif dan analisis fenomena terentu atau atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, instituis atau masyarakat.
60

 Sedangkan prosedurnya peneliti 

menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari 

orang-orang (subjek) itu sendiri. Dimana peneliti sebagai instrument kunci. 

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural 

setting, sehingga sering disebut metode naturalistic.Objek yang alamiah adalah 

objek yang apa adanya, sehingga tidak dimanipulasi oleh peneliti. Sehingga 

kondisi memasuki objek setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek 

relative tidak berubah. 

                                                             
58 Tim Penyusun, Buku Pedoman Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Libary, dan PTK (Ponorogo: 

FATIK IAIN Ponorogo, 2017), 37. 
59Nusa Putra, Penelitian Kualitatif IPS, (Bandung: Remaja Rosdakarya Pffsit, 2013), 83. 
60Sumadi Surta Brata, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Jaya Grafindo Persada, 

1998), 22. 
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Penelitian kasus (case sudy) atau penelitian lapangan (field study) 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

dan kondisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial yang tertentu yang 

bersifat apa adanya (given). Subjek peneliti bisa berupa individu,kelompok, 

institusi atau masyarakat. Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai 

unit sosal tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran yang luas dan 

mendalam mengenai unit sosial tertentu.Subjek yang diteliti relative terbatas 

tetapi variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.
61

 

Maka dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi awal lokasi 

penelitian dilanjutkan sampai kondisi setelah di obsevasi, maka itu akan mejadi 

bahan analisis data yang diperoleh. 

Peneliti dalam melakukan penelitian dapat langsung mengamati ataupun 

langsung mengikuti kegiatan Ratib Al-Haddad yang ada di Pondok Pesantren 

Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo untuk lebih mengetahui sikap 

santri mulai dari rasa tanggung jawab, ikhlas, tawadu‟, taqwa, sabar dan 

rangkaian acara inti kegiatan yang berdampak pada kecerdasan spiritual santri. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai akor dan peneliti yang 

berkecimung di duna pendidikan.Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti 

sangat dipentingkan dan bertindak sebagai istrumen kunci (key instrument) 

                                                             
61Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 54-55. 
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pengumpul data.Sedangkan instrumen lainnya adalah penunjang.Ciri khas 

penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
62

Peran peneliti 

disini sebagai partisipan, pengamat dan pendukung dengan catatan maupun 

dengan tindakan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo. Alasan peneliti adalah ada kegiatanRatib Al-Haddad 

yang mana kebanyakan pondok pesantren lain tidak banyak yang melaksanakan 

kegiatan tersebut. 

Selain itu alasan peneliti adalah Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 ini 

terletak di tengah-tengah kota Ponorogo yang mana gemerlap kehidupan di kota 

tentunya sangat memprihatinkan bagi anak-anak pelajar yang dipengaruhi oleh 

era globalisasi yang terus berkembang. Nilai-nilai kesopanan, budi pekerti dan 

spiritual sudah mulai dihiraukan oleh pelajar di tengah kota pada umumnya. 

Pondok Pesantren yang notabene nya adalah lembaga pendidikan yang 

bernuansa Islami tentunya berlomba-lomba untuk menjaga dan mengembangkan 

nilai-nilai spiritual dengan berbagai  kegiatan yang dilaksanakan di pondok 

pesantren. Hal tersebut bertujuan untuk membekali para santri agar dapat 

                                                             
62Lexy J. Moleong, Metdologi Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 163. 
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bersaing dan bertahan sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia dan spiritual 

yang tinggi di era globalisasi dan kemajuan zaman yang terus berkembang. 

 

D. Sumber Data 

1.  Place (tempat), peneliti melakukan observasi dalam kegiatan Ratib Al-

Haddad di Pondok Pesantren Hudatul Muna1 Jenes Brotonegaran Ponorogo. 

2.  Person (manusia), wawancara dilakukan pada orang yang terkait dalam 

kegiatan Ratib Al-Haddad. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah 

Pengasuh Pondok, guru-guru yang ikut dalam kegiatan pembacaan Ratib Al-

Haddad, dan santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran 

Ponorogo. 

3.  Paper (dokumentasi), meliputi dokumen, foto dan buku-buku yang relevan 

dalam penelitian di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran 

Ponorogo. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan ini 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewancara yang mengajukan 
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pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertannyaan tersebut. 

Adapun macam-macam wawancara antara lain sebagai berikut:
63

 

a. Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti 

informasi apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bertujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam penelitian ini wawancara menggunakan teknik wawancara 

semi terstruktur yaitu peneliti mewawancarai informan dengan lebih terbuka 

dalam masalah yang ditanyakan.Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan kegiatan Ratib Al-Haddad yang diadakan setelah shalat 

Maghrib berjamaah. 

a. Kepala pengurus (imam) kegiatan Ratib Al-Haddad, untuk memperoleh 

informasi tentang latar belakang diadakannya kegiatan tersebut. 

b. Guru, yaitu guru pondok pesantren dan para pengurus yang terkait dalam 

kegiatan tersebut, 
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c. Santri, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi dari kegiatan Ratib 

Al-Hadad dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. 

2. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian.Ada beberapa alasan mengapa teknik 

observasi digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan  

atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
64

 

Observasi dilakukan setelah selesai shalat Maghrib berjamaah, saat 

proses kegiatan Ratib Al-Haddad berlangsung dan diluar dari kegiatan 

tersebut, seperti mengamati perilaku santri di sekolah, kelas dan bisa di 

lingkungan pondok pesantren. Sehingga peneliti dapat mengetahui rasa 

tanggung jawab, ikhlas, tawadhu‟, taqwa dan sikap spiritual lainnya dari para 

santri untuk memperoleh data yang akurat. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data atau dokumen-

dokumen yang ada, dapat melalui foto, arsip, atau yang lainnya yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 
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penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
65

 

Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan 

tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari 

dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang 

dianut oleh objek yang diteliti.
66

 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menggali 

data mengenai sejarah, visi misi dan tujuan Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes Brotonegaran Kab. Ponorogo,  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan bermannfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian.
67

 Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang 

telah dikumpulkan.
68

 

Teknik analis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun 
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secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan dari orang lain. Teknis analisis data dalam kasus ini menggunakan 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep diberikan oleh Miles & Huberman. 

Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktifdan berlangsung secara terus-menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.
69

 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu:
70

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merujuk pada proses penelitian, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi 

dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sehingga kita ketahui, reduksi data 

terjadi secara kontinyu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan 

secara kualitatif. 

Peneliti setelah data diperoleh dari lapangan, mencatat dengan teliti 

dan terperinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. 

 

 

                                                             
69Miles A. Huberman, Analisa Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
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b. Model Data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. 

Mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun 

yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Peneliti selanjutnya, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan dan 

verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif 

mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelas, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. 

Penulis yang kompeten dapat menangani kesimpulan ini secara jelas, 

memelihara kejujuran, dan kecurigaan tetapi kesimpulan masih jauh. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Kebasahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

keshasihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibiltas).
71

Derajat kepercayaan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi.Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 
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sedang dicari bisa juga diartikan sebagai pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. 

Ketekunan pengamatan ini peneliti melakukan dengan cara: (1) 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap kondisi keadaan santri dari sebelum mengikuti kegiatan Ratib Al-

Haddad dan setelah mengikuti kegiatan tersebut di Pondok Pesantren Hudatul 

Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo. (2) Menelaah secara rinci sampai pada 

suatu titik, sehingga pemeriksaan tahap awal dari seluruh faktor yang ditelaah 

sudah dipahami sampai memperoleh data yang akurat. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Dengan hal ini peneliti menemukan suatu data: (a) membandingkan hasil 

wawancara dengan hasil pengamatan. (b) membandingkan apa yang dikatakan 

santri mengenai kegiatan Ratib Al-Haddad dengan nilai-nilai yang didapat. (c) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam proses penelitian ini terdapat tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahapan akhir penelitian, yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-

tahap penelitian tersebut adalah: (1) Tahap pra lapangan, yaitu meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan 

penelitian, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. (2) Tahap pekerjaan lapangan, yaitu meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. (3) Tahap analisis data, yaitu analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. (4) Terakhir dari tahap penelitian ini adalah penulisan hasil 

laporan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

1. Sejarah Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes 

Pada tahun 1911 M berdiri sebuah surau kecil yang berada di sebelah 

selatan sungai Jenes yang terletak di pinggir jalan raya. Inilah awal 

munculnya pondok Pesantren Jenes. Pada waktu itu surau kecil ini dipimpin 

oleh Kyai Ngiso yang terkenal sebagai Kyai Desa di wilayah tersebut. Kyai 

Ngiso mempunyai putra bernama K.H.Thoyyib yang lahir pada tahun 1890 M 

di Dusun Jenes. Ketika beranjak dewasa K.H. Thoyyib merantau ke Singapura 

selama kurang lebih 18 tahun untuk berdagang, sampai berangkat ke tanah 

suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu agama 

khususnya al- Qur‟an. Kemudian beliau kembali ke Indonesia pada tahun 

1926 M.  KH. Thoyyib inilah yang kelak mendirikan Pondok Pesantren 

Jenes.
72

 

Kyai Thoyyib terkenal sebagai orang yang pandai dan fasih membaca 

al-Qur‟an dan maulid al-Barzanji serta berwajah tampan dan kaya. 

Kemasyhuran beliau terdengar oleh K.H. Marzuqi seorang pemuka agama 

dari Desa Prayungan Paju Ponorogo, sehingga Kyai Marzuqi tertarik untuk 

menjodohkan adiknya yang bernama Siti Fatimah dengan Kyai Thoyyib. Dan 
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terjadilah pernikahan beliau dengan Nyai Siti Fatimah pada tahun 1928 M. 

Sejak itulah beliau mulai membina bahtera rumah tangga dan juga merintis 

pondok pesantren. Dari pernikahannya tersebut beliau memiliki delapan orang 

putra, yaitu Partimah, Parmiati, Fauzi (meninggal tahun 1939 M), Zaenatin 

(meninggal tahun 1942 M), Umi Masrikah, Siti Saudah, Masduqi Thoyyib dan 

Masykuri Thoyyib. Pada tahun 1930 M surau kecil tersebut dijadikan masjid. 

Pada tahun 1930 M surau kecil peninggalan dari Kyai Ngiso dijadikan 

masjid yang menjadi pusat ibadah masyarakat di Dusun Jenes. Kemudian 

pada tahun 1932 M berdirilah Pondok Pesantren Jenes yang didirikan oleh 

K.H. Thoyyib yang masih berupa gubuk-gubuk kecil disekitar masjid Jenes, 

dengan jumlah santri sekitar 40 santri. Ketika itu para santri tertarik untuk 

menimba ilmu kepada K.H. Thoyyib, karena beliau terkenal dengan kefasihan 

dan keindahan suaranya dalam membaca al-Qur‟an dan maulid 

berzanji, selian itu beliau juga terkenal sebagai orang yang lemah lembut, 

tampan, berwibawa dan berbudi pekerti yang luhur. Beliau selalu istiqomah 

membaca wirid ba‟da sholat maktubah (Istighfar, Tahlil, Allohumma 

antassalam dst, Surat al-Fatihah, Ayat Kursi, Tasbih, Tahmid, Takbir, Tahlil 

dan Do‟a ).
73

 

Akan tetapi, Pondok Pesantren Jenes yang dipimpin oleh K.H. 

Thoyyib saat itu  hanya terfokuskan pada pembelajaran membaca al-Qur‟an 

dan ilmu agama saja, masih belum dilengkapi dengan kajian kitab-kitab 
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kuning atau kitab klasik. Melihat adanya kekurangan di Pondok Jenes, yaitu 

belum adanya seseorang yang mengajarkan kitab kuning, maka Kyai Marzuki 

mempunya inisiatif untuk menikahkan adik Nyai Siti Fatimah yang bernama 

Marfu‟ah dengan Kyai Surat dari Kedung Panji Magetan, yang terkenal 

dengan ketegasannya dalam urusan ilmu fiqh dan juga keahliannya dalam 

membaca kitab kuning, yang tak lain adalah teman Kyai Marzuki sewaktu 

mondok di Pondok Joresan. Pernikahannya ini terjadi pada tahun 1936 M. 

Dari pernikahan ini beliau memiliki seorang putri yang bernama Anjarwati. 

Setelah memliki seorang putri, Nyai Marfu‟ah wafat, tepatnya tahun 1939 M. 

Kemudian pada tahun yang sama Kyai Surat menikah lagi dengan adik dari 

Nyai Marfu‟ah yang bernama Siti Ruqoyyah. Dengan datangnya Kyai Surat 

yang pandai membaca kitab kuning, maka lengkaplah sudah Pondok 

Pesantren Jenes. Kyai Thoyyib mengajar al-Qu‟ran dan maulid al-berzanji, 

sedangkan Kyai Surat mengajar kitab kuningnya. Dengan sifat lemah lembut 

yang dimiliki Kyai Thoyyib dan juga ilmu tasawufnya yang tinggi, serta 

keahlian, kedisiplinan dan ketegasan Kyai Surat dalam mengajarkan kitab 

kuning, maka Pondok Jenes mampu melahirkan santri-santri yang berguna 

bagi Agama, Bangsa dan Negara. 

Pada tahun 1944 M Kyai Thoyyib menikahkan putri sulungnya yakni 

Nyai Partimah dengan Kyai Iskandar adik dari Kyai Surat. Maka Pondok 

Jenes pada tahun ini diasuh oleh 3 kiai. Pada tahun 1951 M, Kyai Thoyyib 

menikahkan putri ke-2 nya dengan Kyai Sulaiman. Beliau adalah orang yang 
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membidangi al-Quran, serta menjadi imam masjid Jenes sampai tahun 1955 

M, kemudian menetap di Jl. Kokrosono Brotonegaran sampai wafat pada 

tahun 1999 M. Pada tahun 1954 M, KH. Thoyyib wafat. Dan berselang dua 

tahun, tepatnya tahun 1956 M, Kyai Surat juga wafat. Kemudian perjuangan 

keduanya dilanjutkan oleh Kyai Iskandar. 

Pada tahun 1964 M, Siti Saudah yang merupakan putri ke-6 dari 

KH.Thoyyib, dinikahkan dengan KH. Qomarudin Mufti yang berasal dari 

Kembang Sawit Madiun. Kemudian KH. Qomarudin Mufti mendampingi 

Kyai Iskandar dalam mengasuh Pondok Pesantren Jenes. KH.  Qomarudin 

Mufti adalah penggagas nama Hudatul Muna sebagai nama Pondok Pesantren 

Jenes. Beliau juga mendirikan Madrasah Diniyyah sistem klasikal yang diberi 

nama Madrasah Miftahul Huda. 

Pada tahun 1983M Kyai Iskandar wafat. Kepengasuhan dilanjutkan 

oleh KH. Qomarudin Mufti. Pada masa ini, pondok pesantren Hudatul Muna 

mengalami perkembangan yang pesat, santrinya berjumlah sekitar 600 santri. 

Beliau wafat pada tahun 1989 M. Setelah beliau wafat, kepengasuhan 

dilanjutkan oleh KH. Masduqi Thoyyib, beliau adalah putra ke-7 dari KH. 

Thoyyib, sedangkan KH. Sirojuddin (menantu KH. Thoyyib) dan KH. 

Dawami (menantu Kyai Surat) sebagi imam masjid sampai sekarang. Pada 

masa ini jumlah santrinya sekitar 300 santri. Beliau mempunyai wiridan 

membaca Surat al-Hasyr ayat 21-24, setelah membaca Surat al-Fatihah pada 

rokaat ke dua sholat subuh. 
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Pada masa kepengasuhan beliau, Pondok Pesantren Hudatul Muna 

mengalami perkembangan bangunan yang sangat pesat, diantaranya adalah 

membangun asrama santri putra Al-Muslim dan asrama santri putri Al-

Masyikur serta pembebasan tanah beberapa bidang. Selain itu beliau juga 

mendirikan lembaga pendidikan formal yang berada di bawah yayasan 

Pondok Pesantren Hudatul Muna, yaitu SMP Ma‟arif 2 Ponorogo dan SMK 

Wahid Hasyim Ponorogo. Beliau wafat pada tahun 2000 M. Setelah beliau 

wafat kepengasuhan Pondok Pesantren Hudatul Muna diteruskan oleh KH. 

Abdul Qodir Murdani, beliau adalah putra menantu dari Kyai Iskandar. 

Pada tahun 2003, Pondok Pesantren Hudatul Muna, dirubah menjadi 

Pondok Pesantren Putra-Putri Hudatul Muna, yang mana pondok putri diasuh 

oleh KH. Munirul Djanani, yang merupakan Putra Pertama dari 

KH.Qomarudin Mufti. Pada tahun yang sama KH. Abdul Qodir juga 

mendirikan sebuah Pondok pesantren putri yang diberi nama Pondok 

Pesantren Putri Al-Amin yang berlokasi disebelah selatan  pondok induk 

Hudatul Muna. Meskipun demikian keduannya sepakat untuk menjadikan 

Syaikh Masykuri Thoyyib (putra terakhir KH. Thoyyib) sebagai pelindung 

Pondok Pesantren Hudatul Muna dan keduannya dapat berjalan 

berdampingan, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, 

tentunya dengan satu tujuan yang luhur, yaitu Li I‟lai Kalimatillah.
74
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2. Sejarah Masyarakat Lingkungan Pondok 

Sebelum Pondok Pesantren Hudatul Muna berdiri masyarakat Jenes 

(sekitar Pondok Hudatul Muna) bisa dibilang dengan masyarakat yang awam 

(masyarakat yang kurang dalam pemahaman ilmu agama). Kemudian setelah 

didirikannya Pondok Pesantren Hudatul Muna keadaan masyarakat ada 

perubahan,mereka sudah mengetahui berbagai macam ilmu agama meski 

tidak begitu faham (handal dalam pemahamannya, akan tetapi sudah bisa 

dibilang baik) dalam beragama. Bahkan mereka (para masyarakat sekitar) 

aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan Pondok Pesantren 

Hudatul Muna. Berupa pengajian yang di sediakan untuk para masyarakat 

setiap hari jum‟at pahing dan pon pada waktu malam ba‟da isya dan sore 

ba‟da ashar. Kitab yang diajarkan adalah kitab kuning, adapun pada hari 

Jum‟at legi di laksanakan istighosah oleh seluruh santri di ikuti oleh 

masyarakat sekitar. 

Oleh karena itu keadaan masyarakat pada saat setelah di dirikannya 

Pondok Pesantren Hudatul Muna ada perubahan kearah yang positif. Sebab 

masyarakat antusias ikut serta dalam pengajian dan pensyiaran agama Islam di 

Dusun Jenes khususnya di Pondok Pesantren Hudatul Muna ini.
75

 

3. Letak Geografis Pondok Pesantren Hudatul Muna 

Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes yang menjadi lokasi penelitian 

ini adalah Pesantren yang berada Lingkungan Sawahan, Kelurahan 
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Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pesantren ini 

terletak di kota Ponorogo bagian selatan, yang berdekatan dengan Alun-alun 

kota Ponorogo. Sebelah utara Pesantren Jenes dibatasi oleh sungai Jenes, 

sebelah selatan adalah Kelurahan Paju, dan sebelah timur Kelurahan 

Pakunden.
76

 

Pesantren Jenes dapat dikatakan sebagai generator ekonomi bagi 

lingkuan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usaha 

perdagangan disekitar pesantren. Awalnya, usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar hanyalah bergerak di bidang usaha warung makan, 

sekarang berkembang sesuai dengan pembacaan mereka terhadap kebutuhan 

santri, baik pokok, sekunder, maupun sekedar kebutuhan untuk kesenangan. 

Antara lain beberapa rental computer, warung internet, toko busana muslim, 

salon, konter hp, toko alat tulis dan foto copy,  hingga bengkel dan  jasa cuci 

motor. Beberapa usaha dagang barang maupun jasa tersebut sebagian menjadi 

problem kontrol perilaku santri yang harus diatasi dan diawasi pesantren, 

antara lain akses internet melalui warnet. 

Lokasi pesantren ini terpisah menjadi tiga tempat. Pertama, yaitu 

pondok utama yang berada di tengah-tengah masyarakat Jenes yang akses 

masuknya melalui gapura utama Pondok Pesantren Hudatul Muna ditandai 

dengan adanya Masjid Besar Jenes. Tempat ini sebagai lokasi asrama putra, 
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gedung SMP Ma‟arif, dan Madrasah Aliyah yang terdiri atas kantor, kelas-

kelas, perpustakaan, ruang OSIS, dan sarana-sarana pendukung lainnya. 

Kompleks santri putra ini berada satu lokasi dengan rumah-rumah pengasuh. 

Lokasi kedua, yaitu berjarak kurang lebih 60 meter di sebelah utara dari lokasi 

pertama, berdekatan dengan sungai Jenes terdapat Pondok Pesantren Hudatul 

Muna 2, didalamnya meliputi asrama khusus putri, asrama putra yang 

berdekatan dengan rumah pengasuh, gedung SMK, dan mushola khusus putri. 

Lokasi ketiga, yaitu berada disebelah selatan pondok utama yang berjarak 

kurang lebih 70 meter, yang dipisah dengan adanya rumah-rumah penduduk, 

terdapat pondok pesantren putri Al-Amin, yang merupakan asrama khusus 

putri dan juga terdapat mushola. Ketiga pondok pesantren tersebut dipimpin 

serta diasuh oleh beberapa kyai yang masih dalam satu keluarga atau satu 

keturunan dengan KH. Thoyyib yang mendirikan pondok utama Hudatul 

Muna Jenes ini.  

Letak geografis pesantren semacam ini menggambarkan bahwa 

pesantren berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat sehingga dapat 

berinteraksi langsung. Kemunculan aktivitas perdagangan barang dan jasa 

yang banyak dan beragam di sekitar pesantren menggambarkan intensitass 

hubungan antara pesantren dengan lingkungan sekitarnya yang mencoba 

menjawab berbagai kebutuhan santri terutama. 
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4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

Di  dalam suatu lembaga pendidikan perlu adanya penataan struktur 

kepengurusan untuk membagi tugas dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu juga 

dengan lembaga pondok pesantren masing-masing pengurus saling 

bekerjasama dan membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pondok pesantren Hudatul Muna 1 

juga mempunyai struktur organisasi yang dipimpin atau diasuh oleh beliau 

KH. Abdul Qadir Murdani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran.
77

 

5. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

a. Visi : Terwujudnya generasi Islam yang berkualitas 

b. Misi : Mendidik para santri putra-putri agar menjadi insan yang cakap, 

berilmu „amaliyah dan berakhlakul karimah yang di ridhoi 

Allah SWT. 

c. Tujuan : Menciptakan generasi muda yang tanggap dalam membangun 

masyakarat dengan dilandasi ilmu „amaliyah dan akhlakul 

karimah.
78
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6. Tata Tertib Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

a. Kewajiban santri 

1) Mengikuti semua kegiatan yang diadakan di pondok 

2) Mengikuti pengajian Al-Qur‟an dan sorogan kitab menurut 

tingkatannya 

3) Diwajibkan sekolah madrasah dinniyah/mengajar/mengaji 

4) Diwajibkan membayar syahriah/infaq setiap bulan paling lambat 

tanggal 10 setiap bulan 

5) Diwajibkan mengikuti sholat jamaah waktu 

6) Diwajibkan mengikuti sholat Sunnah di masjid setiap malam Jum‟at 

7) Diwajibkan mengikuti sholat subuh dan pengajian kitab di masjid dan 

ba‟da magrib di mushola 

8) Diwajibkan mengikuti istigosah setiap Jum‟at Legi 

9) Diwajibkan mengikuti mujahadah setiap hari Ahad ba‟da subuh 

10) Diwajibkan mengikuti pengajian kitab Nashoihul „Ibad setiap Jum‟at  

Pon dan pahing ba‟da ashar di masjid 

11) Apabila pulang harap izin kepada pengurus dan pengasuh 

12) Apabila ada tamu menginap harap lapor kepada pengurus dan pengasuh 

13) Mengikuti setiap ada ro‟an (kerja bakti) 

14) Lapor kepada ketua kamar atau pengurus bila kehilangan  

15) Barpakaian sopan/rapi ala pesantren apabila mengaji, sekolah, 

musyawarah dan apabila keluar pondok 
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16) Berbicara yang baik dan sopan serta menjaga almamater pondok 

pesantren 

b. Larangan-larangan santri 

1) Berhubungan lain jenis selain mahrom baik langsung maupun tidak 

langsung 

2) Membawa HP (kecuali yang berkepentingan atau izin) 

3) Keluar pondok tanpa izin diatas jam 17.00 

4) Membunyikan radio atau tipe, menonton TV kecuali hari libur 

5) Pulang sebelum 40 hari bagi santri baru 

6) Menggosob atau memiliki hak orang lain 

7) Duduk dan menaruh sesuatu di hek pondok 

8) Bergurau atau ramai-ramai pada waktu jama‟ah 

9) Menulis atau mencoret-coret di sembarang tempat.
79

 

 

B. Data Khusus 

1. Fungsi Kegiatan Ratib Al-Haddad dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 

Santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo 

Fungsi adalah hal yang memiliki hakikat sebagai atau yang 

bermanfaat untuk membantu menghasilkan perkara yang lain. Seperti hal nya 

kegiatan Ratib al-Haddad yang dilaksanakan di pondok pesantren Hudatul 
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Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo yang mempunyai fungsi sebagai sarana 

peningkatan kecerdasan spiritual santri. 

Pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotononegaran Ponorogo 

dalam perkembangannya senantiasa berusaha meningkatkan kualitas anak 

didiknya dengan berbagai cara, baik melalui kegiatan pendidikan, pembiasaan 

kepada santri ataupun melalui sistem pembelajaran klasikal yaitu 

pembelajaran Salafiyyah yang bertumpu pada al-Qur‟an dan al-Sunnah serta 

Salaffus Shalih. 

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang 

ditempati oleh para santri untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal 

iman kepada Allah Swt agar terbentengi dari perbuatan-perbuatan yang 

melanggar ketentuan agama. Selain mempertebal iman, pondok pesantren 

juga melatih santrinya agar mempunnyai hati yang bersih melalui latihan 

spiritual (kegiatan spiritual) dalam menyikapi segala sesuatu. Hal ini 

bertujuan agar para santri tidak hanya cerdas dalam intelektualnya saja namun 

juga dibarengi dengan kecerdasan spiritual yang mumpuni untuk menghadapi 

tantangan dunia luar yang akan datang. Karena dengan hati yang bersih dapat 

menuntun kita agar senantiasa berbuat baik. 

Kita mengetahui bahwa semua lembaga pendidikan dalam mendidik 

anak didiknya tidak selalu berjalan dengan lancar dan mampu menciptakan 

lulusan yang diinginkan. Anak didik mempunyai karakter masing-masing, ada 

yang mudah diatur dan ada yang susah. Seperti yang dialami di pondok 
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pesantren Hudatul Muna, tepatnya di tahun 2015 masih banyak santri yang 

sulit diatur dan dikendalikan. Banyak santri yang tidak menjalankan aturan-

aturan pondok, bahkan sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pihak pondok pesantren. Banyak santri yang sulit digerakkan untuk bangun 

pagi, sholat berjamaah, mengaji, sekolah diniyah, mencuri, keluar malam, 

merokok dan pelanggaran lainnya. Bahkan banyak santri yang sudah di-ta‟zir 

(dihukum) berkali-kali oleh pengurus pondok akan tetapi dikemudian hari 

mereka masih mengulangi kembali perbuatan tersebut. Semua itu menandakan 

bahwa kondisi spiritual santri masih sangat lemah karena sulit menerima 

kebaikan yang diajarkan di pondok. 

Kondisi tersebut disebabkan karena latar belakang kehidupan santri 

yang heterogen. Tidak semua santri adalah orang yang baik ketika masih di 

rumah. Tidak semua santri berasal dari keluarga yang mendidik masalah 

agama dengan baik. Tetapi juga ada sebagian santri yang sudah mendapatkan 

didikan yang baik sewaktu di rumah. Maka kondisi tersebut sangat wajar 

ketika santri masih sulit diatur dan dikendalikan oleh aturan-aturan yang ada 

di pondok pesantren. Para santri masih belum bisa menata hati mereka dan 

menerima aturan-aturan yang ada di pondok karena aturan-aturan yang 

diterapkan jauh berbeda dengan lingkungan santri ketika masih di rumah yang 

masih bebas. 

Dari masalah yang dihadapi tersebut pihak pondok pesantren 

mengadakan kegiatan dzikir wajib satiap hari yaitu berupa bacaan Ratib Al-
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Haddad secara istiqomah untuk melunakkan hati mereka. Karena dengan 

dzikir akan mampu melunakkan hati yang keras. Oleh karena itu seorang 

hamba selayaknya mengobati hatinya dengan berdzikir kepada Allah Swt, 

sebab ketika kelalaian bertambah, maka otomatis kekerasan hati akan semakin 

memuncak pula. Diharapkan dengan barakah dan keutamaan dzikir yang 

terkandung dalam Ratib Al-Haddad dapat membawa pengaruh yang besar 

terhadap kepribadian spiritual santri. 

Dari penjabaran di atas, dapat kita ketahui bahwa fungsi dari kegiatan 

Ratib al-Haddad disini diharapkan mampu meningkatkan spiritual santri 

melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan lantaran dzikir yang 

dibaca di dalam kitab Ratb al-Haddad. 

Kemudian untuk mempermudah dalam mengetahui fungsi dari 

kegiatan Ratib al-Haddad disini, penulis akan menjabarkan data yang 

menjelaskan tentang latar belakang berdirinya kegiatan Ratib al-Haddad di 

pondok pesantren Hudatul Muna, visi dan misi, serta tujuan dari diadakannya 

kegiatan tersebut. 

a. Latar belakang diadakannya kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren 

Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo 

Amalan dzikir Ratib Al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 

diawali oleh inisiatif dari ustadz Syahrul Munir. Beliau ustadz Syahrul Munir 

selalu istiqomah dalam mengamalkan Ratib ini. Beliau mendapatkan sanad 

dari KH. Abdul Matin Jawahir pengasuh pondok pesantren Mejagung Tuban. 
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KH. Abdul Matin juga menjabat sebagai Wakil Rais Syuriyyah PWNU Jawa 

Timur. Amalan Ratib Al-Haddad adalah amalan orang-orang sholeh terdahulu 

yang sangat besar sekali manfaatnya. Maka dari itu beliau ustadz Syahrul 

Munir membiasakan santrinya untuk mengamalkan Ratib Al-Haddad ini agar 

para santri bisa mengikuti jejak orang-orang shalih dan terjaga hatinya dari 

hal-hal yang mengotorinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Syahrul 

Munir: 

“Pada awalnya saya mendapatkan buku tentang berbagai wirid 

yang diamalkan oleh para Kyai dan Habaib dan termasuk di 

dalamnya ada Ratib Al-Haddad yang ditulis oleh Al-Habib 

Abdullah bin Alwiy Al-Haddad. Buku tersebut saya terima dari 

Habib Umar bin Hafidz dari Tarim, Hadhramaut, Yaman. 

Kemudian saya dan teman-teman mengamalkan Ratib Al-Haddad 

ini. Kemudian selang berapa tahun saya bertemu dengan KH. 

Abdul Matin Jawahir yang menjabat sebagai Wakil Rais Syuriyah 

PWNU Jawa Timur dan juga pengasuh pondok pesantren 

Mejagung-Tuban. Saat bertemu beliau ini saya langsung diijasahi 

dengan Wirid Ratib Al-Haddad ini, dan beliau menjelaskan lagi 

bahwa beliau juga diijasahi dari KH. Maimun Zubair dari Sarang-

Rembang. Sehingga Ratib yang kami amalkan sekarang sanadnya 

bersambung sampai dengan Shahiburratib yaitu Habib Abdullah 

bin Alwi Al-Haddad. Setelah mengamalkan sekian lama, saya 

mempunnyai inisiatif untuk menjadikan Ratib ini sebagai wirid 

harian di Pondok Pesantren Hudatul Muna ini karena saya merasa 

bahwa bacaan Ratib ini banyak sekali manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Terutama untuk mengisi jiwa para santri. 

Pada tahun 2015 saya memulai mengajak santri untuk 

mengamalkan Ratib ini setelah jamaah shalat magrib, dan 

Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang.”
80
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Adanya kegiatan ini ternyata diterima dengan baik oleh warga 

pondok pesantren Hudatul Muna. Awalnya kegiatan ini hanya 

dilaksanakan oleh bapak Munir sendiri, kemudian diadakan sebulan sekali 

di Masjid. Seiring berjalannya waktu bapak Munir mempunnyai inisiatif 

untuk mengamalkan dengan istiqomah Ratib ini setiap hari setelah jamaah 

shalat magrib bersama santri-santrinya.  Terbukti para santri yang 

mengikuti kegiatan ini selalu tampak semangat untuk menghadiri majlis 

pembacaan Ratib Al-Haddad yang dilaksanakan di pondok. 

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat diketahui bahwa latar 

belakang diadakannya kegiatan dzikir Ratib Al-Haddad di pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo ini yaitu untuk 

melunakkan hati santri agar mudah diatur dan dikendalikan, membentuk 

akhlak dan moral santri menjadi lebih baik dan yang paling utama yaitu 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ustadz Syahrul Munir 

membiasakan santrinya mengamalkan bacaan Ratib Al-Haddad ini agar 

para santri dapat mengikuti jejak para orang-orang shalih terdahulu dan 

juga agar para santri terjaga hatinya. Karena pada hakikatnya dari hati 

sumber penggerak seseorang bertindak. Jika hati sudah tertata maka akan 

menjadi faktor besar yang membuat para santri bersungguh-sungguh 

menimba ilmu. Dengan demikian, semua tujuan dari pendidikan di pondok 

pesantren Hudatul Muna akan tercapai dan akhirnya dapat menciptakan 

lulusan yang berilmu, beriman dan mempunnyai akhlak yang baik. 
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b.  Visi dan Misi 

1) Merupakan sebuah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 

melalui perantara membaca Ratib Al-Haddad 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa dengan kita mendengar, menyimak, 

membaca lantunan Ratib Al-Haddad sebagai sarana taqarrub 

(mendekatkan diri) kepada Allah Swt. 

2) Sebagai sarana mujahadah atau beribadah berjamaah sekaligus sebagai 

sarana meminta kepada Allah Swt. 

3) Sebagai media dakwah 

4) Sebagai wadah untuk melakukan ibadah sunah tambahan dalam 

menggapai ridho dari Allah Swt. 

c.  Tujuan 

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari suatu kegiatan 

yang dilaksanakan. Dalam hal tujuan mendirikan kegiatan Ratib Al-

Haddad ini beliau ustadz Syahrul Munir menyampaikan harapannya yang 

salah satunya agar melalui kegiatan ini semakin dapat mendekatkan diri 

kepada Allah Swt, selain itu agar hati para santri mudah melunak dengan 

kegiatan pondok sehingga hatinya bersih dan terjaga dari perkara yang 

mengotorinya.
81
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Sedangkan Kang Nashruddin mengungapkan bahwa tujuan 

didirikannya kegiatan Ratib Al-Haddad ini adalah selain untuk 

mendekatkan diri kepada Allah yaitu lebih cenderung untuk menanamkan 

kedisiplinan santri, tanggung jawab dan keistiqomahan untuk megikuti 

kegiatan ini sesuai waktu yang telah ditentukan.
82

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi 

diadakannya kegiatan dzikir bacaan Ratib Al-Haddad yaitu untuk 

mencerdaskan spiritual santri melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah 

Swt, mengaharapkan barakah dari bacaan Ratib Al-Haddad yang 

diamalkan oleh orang-orang shalih terdahulu, melunakkan hati santri agar 

terjaga dari perbuatan yang tidak baik, melatih kedisipilinan dan tanggung 

jawab santri dan yang terkahir adalah melatih keistiqomahan santri. 

2. Kegiatan Ratib Al-Haddad di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo 

Majlis merupakan kegiatan dalam rangka memohon kepada Allah Swt 

dengan cara berdzikir atau bertawassul melalui kekasih-Nya. Hal ini 

bertujuan agar kita selalu melakukan dzikir dan tawassul kepada kekasih 

Allah Swt sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Di 

samping itu, majelis dzikir adalah salah satu wahana untuk menambah ibadah 

yang dapat menghibur para jamaahnya secara batiniyah. Selain itu merupakan 
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suatu sarana pendidikan spiritual dengan berjamaah yang pada akhirnya akan 

membawa efek untuk selalu melatih mengembangkan kepribadian, baik itu 

secara individu, keluarga maupun masyarakat. 

Dari data yang diperoleh di lapangan, dapat digambarkan tentang 

pelaksanaan kegiatan Ratiban di pondok pesantren Hudatul Muna 1 secara 

rutin dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama yaitu setelah jamaah 

shalat magrib bertempat di rumah ustadz Syahrul Munir. Kegiatan tersebut 

tidak pernah berhenti mulai sejak berdiri hingga sekarang.  

Berdasarkan hasil observasi pada 25 September 2018, bahwasannya 

kegiatan Ratib Al-Haddad dilaksanakan setelah jamaah shalat magrib. Setelah 

selesai melaksanakan shalat magrib berjamaah, para santri dengan semangat 

langsung menuju ke tempat di adakannya kegiatan Ratib. Tanpa komando 

dari pengurus seluruh santri sudah berangkat ke tempat pelaksanaan kegiatan. 

Setelah seluruh santri sudah terkondisikan barulah acara dimulai yang 

dipimpin oleh Ustadz Syahrul Munir. Para santri dengan khusyuk dan 

mengikuti setiap bacaan yang dipimpin oleh Ustadz Syahrul Munir.
83

 

Kegiatan yang dilaksanakan setelah jamaah shalat magrib ini tidak 

hanya untuk membaca Ratib Al-Haddad saja, tetapi juga diisi dengan 

membaca surat Yasin dan juga mengaji kitab kuning salafiyah yaitu kitab 

Mabadi Fiqih. Hal itu bertujuan agar santri yang mengikuti kegiatan ini tidak 
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hanya mendapatkan siraman rohani tetapi juga menambah kecerdasan 

intelektual terutama dalam masalah fiqih. Sebagai mana yang diungkapkan 

ustadz Syahrul Munir: 

“Di dalam kegiatan yang kita laksanakan setelah jamaah shalat 

magrib ini tidak hanya pembacaan Ratib Al-Haddad saja, tetapi kita 

awali dengan membaca surat Yasin terlebih dahulu sekaligus doa 

surat Yasin. Hal ini saya lakukan karena untuk mendapatkan 

barakahnya al-Qur‟an dan juga saya sudah terbiasa waktu dulu saya 

masih belajar di pondok Lirboyo-Kediri. Setelah itu barulah 

pembacaan Ratib Al-Haddad dimulai dengan diawali tawassul 

kepada Rasulullah dan para pendahulu-pendahulu pondok terlebih 

dahulu. Kemudian tidak hanya sampai disitu setelah pembacaan 

Ratib. kegiatan ini saya lanjutkan dengan pembacaan kitab salaf 

sebagai tradisi pondok pesantren, bertepatan pada saat ini yang kita 

kaji adalah kitab Mabadi Fiqih, nanti kalau sudah khatam ganti kitab 

lagi. Hal ini saya lakukan agar pada kegiatan ini tidak hanya hati saja 

yang mendapatkan siraman melalui dzikir yang telah dibaca, tetapi 

juga menambah kecerdasan intelektual santri dalam bidang agama 

terutama masalah fiqih.”
84

 

 

Sedangkan urutan kegiatan Ratib ini berdasarkan hasil observasi 

lapangan pada tanggal 25 September 2018 adalah kegiatan Ratib Al-Haddad 

yang dipimpin oleh Ustadz Syahrul Munir ini tidak hanya pembacaan Ratib 

nya saja, namun juga ada pembacaan Surat Yasin dan juga pembacaan kitab 

kuning Salafiyyah yaitu kitab Mabadi Fiqih. 

Kegiatan diawali dengan tawassul terlebih dahulu kepada Rasulullah 

dan para pendahulu-pendahulu pondok, hal ini bertujuan agar kegiatan yang 

dilaksanakan dapat membawa berkah tersendiri bagi santri dan juga pondok. 

Setelah itu barulah pembacaan Surat Yasin dilanjutkan doa. Kemudian baru 
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dilanjutkan pembacaan Ratib Al-Haddad. Setelah selesai pembacaaan Ratib 

kemudian barulah pembacaan kitab kuning yaitu kitab Mabadi Fiqih. Seluruh 

santri dengan saksama memperhatikan penyampaian dan penjelasan  materi 

yang disampaikan oleh Ustadz Syahrul Munir. Beliau menutup kegiatan 

dengan doa bersama. Semua urutan pelaksanaan kegiatan tersebut dipimpin 

oleh Ustadz Syahrul Munir.
85

 

Ratib Al-Haddad yang merupakan kegiatan rutin atau kewajiban 

yang harus diikuti oleh santri ternyata mendapatkan respon yang baik oleh 

warga pondok pesantren dan para pengurus, terbukti kegiatan ini tetap 

berjalan hingga saat ini. Mereka menganggap bahwa kegiatan Ratib Al-

Haddad merupakan salah satu kegiatan yang baik. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Kang Nashruddin: 

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan Ratiban ini, karena kegiatan 

semacam ini pada ranah anak-anak sangat bagus sekali untuk 

membiasakan anak-anak beramal sholih. Selain itu juga dalam 

rangka membentuk pribadi yang baik sehingga nantinya bisa 

menjadi insan yang senantiasa sadar betul akan pentingnya nilai 

keagamaan yang terkadung ataupun hal-hal yang bersifat 

batinniyah.”
86

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Kang Asrori: 

 

“Saya menganggap bagus dengan adanya kegiatan pembacaan Ratib 

Al-Haddad semacam ini ada di pondok. Hal itu dikarenakan melalui 

bacaan Ratib ini santri diajarkan untuk selalu berdzikir kepada Allah 
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dan juga dekat dengan para kekasih-Nya melalui dzikir atau 

tawassul.”
87

 

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa adanya kegiatan Ratib 

Al-Haddad diterima dengan baik oleh para warga pondok pesantren Hudatul 

Muna. Mereka mengungkapkan bahwa kegiatan semacam ini merupakan 

kegaiatan yang sangat baik bagi anak-anak untuk melatih beramal shalih 

melalui dzikir kepada Allah dan dekat dengan para kekasih-Nya melalui 

tawassul. 

Selain pembacaan Ratib Al-Haddad yang dilakukan setiap hari di 

pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo, para 

pengurus dan para santri juga mempunnyai kegiatan rutin membaca Ratib Al-

Haddad setiap sebulan sekali yang bertempat di makam Tegalsari. Kegiatan 

ini diadakan agar para santri nantinya akan senang dan terbiasa berziarah 

kepada para kekasih Allah dan mengharapkan barakah dari mereka.  

Urutan kegiatan antara Ratib Al-Haddad yang dibaca setiap hari 

dengan yang diadakan sebulan sekali tentunya berbeda. Berdasarkan hasil 

observasi di lapangan pada tanggal 28 September 2018 adalah sebagai 

berikut: Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan pada malam Jum‟at Legi, 

sekaligus menjadi kegiatan rutin bagi santri untuk berziarah ke makam 

Tegalsari. Kegiatan dimulai setelah acara sholawatan di Masjid selesai. 

Untuk menuju ke makam para santri biasanya rombongan dengan 
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menggunakan bus mini, tetapi terkadang juga bersepeda motor. Para santri 

antusias sekali dalam mengikuti kegiatan ini, karena dilaksanakan satu bulan 

sekali. Setelah sampai di makam para santri bergegas mengambil air wudlu 

dan langsung mencari tempat duduk yang nyaman di dalam makam. Dengan 

sangat ta‟dhim mereka diam dan sambil dzikir kepada Allah sembari 

menunggu kegiatan dimulai. Kegiatan ini dipimpin oleh Kang Asrori selaku 

pengurus asrama pondok. Kegiatan dimulai dengan tawassul-tawassul 

terlebih dahulu dan langsung dilanjutkan pembacaan Ratib Al-Haddad 

sampai selesai. Setelah pembacaan Ratib selesai, ada sebagian santri yang 

bergegas meninggalkan makam dan ada sebagian lagi masih tetap duduk 

sambil berdoa untuk hajatnya masing-masing. Setelah seluruh santri telah 

selesai dan berkumpul dilanjutkan dengan perjalanan pulang ke pondok 

pesantren.
88

 

3. Kontribusi Kegiatan Ratib Al-Haddad dalam Upaya Meningkatkan 

Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo 

Seiring berkembangnya agama Islam di seluruh penjuru dunia, 

tentunya tidak bisa dihindarkan dengan berbagai paham yang berbeda-beda 

dari kelompok ormas yang ada. Bahkan sebagian dari mereka ada yang suka 

mengatakan kelompok lain yang tidak sepaham dengannya adalah bid‟ah, 
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syirik dan sebagainya. Kegiatan dzikir melalui bacaan Ratib Al-Haddad 

merupakan salah satu kegiatan keagamaan di masyarakat dan juga pondok 

pesantren yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun 

banyak dari kelompok ormas lain yang mengatakan bahwa kegiatan semacam 

ini termasuk bid‟ah, musyrik, haram dan sebagainya. Ternyata hal ini bagi 

para jamaah Ratib terutama dari para santri yang masih awwam tidak dapat 

menjadikan keraguan atau kegoncangan iman untuk terus mengamalkan Ratib 

Al-Haddad yang selama ini telah berjalan. 

Sebagai mana hasil wawancara dengan ustadz Syahrul Munir dan 

kang Nashruddin yang mengungkapkan pendapat yang sama yaitu tidak ada 

keraguan untuk mengamalkan Ratib Al-Haddad ini. Karena ratib ini 

merupakan sebuah karangan ulama‟ besar yang telah diamalkan oleh para 

Kyai dan Habaib dan mempunnyai banyak manfaat yang terkandung di 

dalamnya. Hal itu lah yang membuat mereka yakin dan mantap bahwa 

mengamalkan Ratib Al-Haddad merupakan suatu amal baik.
89

  

Berdasarkan hasil data di atas dapat diketahui bahwa pengamal Ratib 

Al-Haddad ini memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran bahwa 

mengamalkan Ratib ini merupakan amal kebaikan sesuai aqidah ahlussunnah 

wal jamaah. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan mereka terhadap 

kegiatan Ratib yang bukan merupakan bid‟ah, syirik, haram dan sebagainya. 

                                                             
89

 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 06/1-W/F-1/02-X/2018 dan Nomor: 06/2-W/F-1/03-

X/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian. 



87 
 

 

Peneliti berpendapat bahwa ini merupakan kekuatan yang harus dimiliki oleh 

setiap pribadi dalam beribadah, karena keraguan dalam melakukan ibadah 

tentunya tidak akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. 

Adanya kegiatan Ratib Al-Haddad yang berjalan rutin di pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 ternyata dapat memberikan manfaat yang banyak 

terhadap para santri terutama dalam peningkatan jiwa spiritualnya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ustadz Syahrul Munir mengenai 

manfaat dari membaca Ratib ini: 

“Sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari 

mengamalkan Ratib Al-Haddad ini, karena setiap bacaan 

mempunnyai manfaat sendiri-sendiri. Seperti dapat menentramkan 

hati bagi pembacanya, sebagai pelindung dari balak (bahaya), dan 

masih banyak lagi. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syarah Ratib Al-

Haddad yang tidak mungkin saya jelaskan satu-persatu. Silahkan 

nanti dibaca sendiri karena keterbatasan waktu kita. Tapi dari sekian 

banyak manfaat itu pada prinsipnya kita harus menempatkan tujuan 

utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai kita 

mempunnyai niat yang macam-macam. Karena itu saya pada intinya 

ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui pembacaan Ratib Al-

Haddad yang saya istiqomahkan setiap setelah shalat magrib.”
90

 

 

Sedangkan menurut kang Nashruddin dan kang Asrori manfaat yang 

diperoleh dari mengamalkan ratib ini selain untuk mendekatkan diri kepada 

Allah yaitu menjadikan hati lebih tenteram. Ditambah kegiatan ini 
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mempunnyai jadwal yang teratur sehingga dapat melatih kedisiplinan, 

tanggung jawab dan keistiqomahan santri.
91

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan dengan adanya 

manfaat ratib yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt menandakan 

bahwa rasa cinta terhadap Allah semakin terlihat jelas. Kecintaan kita kepada 

Allah Swt dapat kita buktikan dengan berbagai cara yaitu salah satunya 

dengan mencintai para kekasih Allah Swt melalui membaca karangan beliau 

yang berupa kitab keilmuan atau dzikir-dzikir pilihan seperti Ratib Al-

Haddad yang dikarang oleh beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. 

Selain itu belajar yang sungguh-sungguh juga merupakan wujud kecintaan 

kita kepada Allah Swt. Karena dengan bersungguh-sungguh dalam belajar 

kita bisa merealisasikan wujud syukur kita kepada Allah yang telah 

memberikan kita akal pikiran yang sempurna. Para santri pondok pesantren 

Hudatul Muna juga mengungkapkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua 

dan para guru juga termasuk bentuk kecinntaan kita kepada Allah. Karena 

mereka lah yang telah mendidik kita sampai sekarang ini.
92

 

Dengan tumbuhnya rasa cinta yang mendalam kepada Allah dapat 

memberikan kesadaran kepada para santri dalam menghadapi setiap kesulitan 

atau ujian dari Allah baik dalam urusan ibadah maupun kehidupan sehari-
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hari. Mereka menyadari betul bahwa semua ujian dalam hidup bukan semata-

mata Allah tidak menyukai makhluk-Nya, bahkan dengan adanya kesulitan 

atau ujian dapat menjadikan semakin tambahnya derajat kita di hadapan 

Allah.  Dengan ketentuan bahwa selama kita masih mau berdoa dan berusaha 

untuk memecahkan kesulitan yang ada dan mengembalikan semuanya kepada 

Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Irfan: 

“Ketika saya mendapatkan ujian dari Allah saya selalu intropeksi 

diri apakah ada yang salah dalam diri saya dan tetap bersyukur 

bahwa  ujian yang diberikan merupakan salah satu bentuk kasih 

sayang Allah kepada kita. Selain itu tetap berusaha dan berdoa agar 

diberi kemudahan dalam mengatasi ujian tersebut.”
93

 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan saudara Saiful dan saudara 

Adam diperoleh data yang hampir sama yaitu mereka menyikapi ujian yang 

diberikan oleh Allah dengan rasa optimis bahwa ujian tersebut pasti ada jalan 

keluarnya selama kita masih mau berusaha dan berdoa kepada Allah untuk 

dimudahkan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
94

 

Ujian yang diberikan Allah Swt kepada kita adalah sebagai wujud 

kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan ujian tersebut dapat melatih 

kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, kuat, dan selalu mengintropeksi 

diri. Ujian merupakan tahapan dimana seorang hamba akan diangkat 

derajatnya oleh Allah ketika hamba tersebut mampu untuk menyelesaikannya 

atau justru malah tumbang ketika menghadapi ujian yang diberikan. Oleh 
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sebab itu perlu adanya keyakinan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah Swt 

kepada kita pasti ada jalan keluarnya selama kita masih mau berusaha dan 

berdoa dengan maksimal. 

Keyakinan merupakan suatu pokok yang dapat menghasilkan 

manfaat dari ibadah yang kita lakukan, tanpa adanya keyakinan yang kuat 

maka semua ibadah yang kita lakukan tidak akan akan membuahkan manfaat 

sebagaimana yang kita harapkan. Kegiatan Ratib Al-Haddad pun merupakan 

ibadah yang perlu mendatangkan keyakinan mendalam dalam hati seseorang. 

Karena dengan adanya keyakinan yang kuat diharapkan kegiatan ini bisa 

mendatangkan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Sebagai mana yang disampaikan oleh saudara Adam: 

“Karena wirid Ratib Al-Haddad adalah karangan orang yang alim, 

itu yang membuat saya yakin bahwa dengan mengamalkan wirid ini 

tentu akan membawa barakah dalam hidup. Yaa walaupun seiring 

berkembangnya zaman banyak kelompok yang tidak suka dengan 

kegiatan semacam ini, tapi saya tetap yakin untuk 

mengamalkannya.”
95

 

 

Selain bisa mendapatkan barakah dari membaca Ratib Al-Haddad, 

santri juga dapat menambah wawasan mengenai kesempurnaan ibadah 

kepada Allah swt. Karena kegiatan Ratib Al-Haddad yang dipimpin oleh 

ustadz Syahrul Munir ini tidak hanya diisi dengan membaca Ratib saja tetapi 

juga diisi dengan kajian fiqih sehingga para santri lebih bisa mendalami 

tentang tata cara ibadah yang sempurna.  
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Dengan adanya kajian keilmuan yang ada di dalam kegiatan Ratib 

Al-Haddad tentu sangat membantu santri dalam memahami hukum-hukum 

ibadah yang dilakukan sehari-hari, bertepatan pada saat ini yang dikaji adalah 

ilmu fiqih dari kitab Mabadi Fiqih. Hal ini tidak hanya menunjang 

spiritualitas santri ketika membaca dzikir Ratib Al-Haddad tetapi sekaligus 

menunjang intelektualitas santri di dalam ilmu fiqih.
 96

 

Walaupun kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang wajib 

diikuti oleh santri di pondok pesantren Hudatul Muna 1 yang bertujuan untuk 

menyirami rohani mereka dan juga menambah pemahaman agama, namun 

dari para santri mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai motivasi 

mereka mengikuti kegiatan ini. Seperti hal nya yang disampaikan oleh 

saudara Saiful: 

“Menurut saya Ratibul Al-Haddad dapat memberikan keberkahan 

kepada saya, sehingga saya usahakan untuk selalu mengikutinya.”
97

 

 

Sedangkan menurut saudara Adam adalah sebagai berikut: 

 

“Sebenarnya itu merupakan kewajiban pondok yang harus diikuti 

oleh santri. Kegiatan itu juga ada pembacaan surat Yasin dan 

mengaji Mabadi Fiqih. Tapi dengan kewajiban itu yang dilakukan 

dengan terus menerus akan bisa membawa dampak yang positif bagi 

santri, terutama bagi saya yaitu saya merasa semangat dalam 

mengikuti kegiatan ini. Karena saya yakini kegiatan ini akan 
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membawa berkah tersendiri yang berdampak pada proses saya dalam 

mencari ilmu di pondok pesantren Hudatul Muna ini.”
98

 

 

Berawal dari sebuah kegiatan pondok yang harus diikuti oleh semua 

santri, kegiatan Ratib Al-Haddad memberikan dampak positif yang bisa 

dirasakan oleh para santri. Oleh sebab itu, mereka dalam mengikuti kegiatan 

tidak hanya untuk memenuhi kewajiban tetapi sudah ikhlas dan istiqomah 

dalam mengamalkannya karena manfaatnya juga akan berdampak pada 

mereka sendiri.  

Keistiqomahan dalam melakukan kegiatan yang baik akan selalu 

menimbulkan dampak yang baik pula terhadap diri sendiri maupun orang 

lain. Dengan adanya keistiqomahan yang tetap terjaga secara otomatis 

semakin lama rasa simpati dan empati seseorang terhadap ibadah yang lain 

akan terwujud dengan sendirinya. Hal ini secara tidak langsung ternyata telah 

dirasakan oleh para santri yang mengikuti kegiatan Ratib Al-Haddad. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan baik yang dilakukan secara 

sendiri maupun berjamaah tentunya mempunnyai tujuan tersendiri. Kemudian 

nantinya dari kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan. 

Seperti hal nya kegiatan Ratib Al-Haddad yang dilakukan di pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo mempunnyai 

kontribusi yang sangat penting dalam membangun kecerdasan spirirual santri 
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dan juga melatih keistiqomahan ibadah santri. Sebagai mana disampaikan 

oleh ustadz Syahrul Munir sebagai berikut: 

“Menurut saya, konstribusi ini sangat perlahan sekali terasanya bagi 

santri. Karena pembacaan wirid ini diperlukan keistiqomahan dalam 

mengamalkannya dan tidak boleh sak karepe dewe. Bagi mereka 

yang istiqomah inshaa Allah diberikan ketentraman hati dalam 

menuntut ilmu di pondok pesantren ini, selain itu mereka juga 

mudah ditoto, mudah diajak untuk berbuat baik dan krasan di 

pondok. Hal ini dapat dilihat mereka semangat dalam mengikuti 

kegiatan ini dan semangat mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan 

oleh pondok.”
99

 

 

Adapun hasil wawancara dengan kang Asrori sebagai berikut: 

 

“Kontribusi dari kegiatan ini untuk menunjang kecerdasan spiritual 

santri yaitu yaa itu tadi, dengan mengamalkan Ratib ini hati akan 

menjadi tenang. Dengan memiliki hati yang tenang dan tenteram 

tentunya dalam melakukan hal kebaikan akan menjadi ringan.”
100

 

 

Kontribusi dari kegiatan Ratib Al-Haddad juga dirasakan oleh para 

santri. Dari hasil wawancara dengan para santri, peneliti menemukan bahwa 

ada kemiripan jawaban mereka ketika ditanyai tentang kontribusi dari 

kegiatan ini yaitu mereka merasakan ketenangan dan ketenteraman hati, 

bersemangat dalam melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan 

juga lebih semangat dalam belajar.
101

 

Dari kontribusi kegiatan Ratib Al-Haddad yang dirasakan oleh santri 

seperti yang dijabarkan di atas, tentunya ada perbedaan yang signifikan dari 
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para santri dari sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini. Setelah 

mengikuti kegiatan ini mereka lebih merasakan ketenangan hati serta senang 

berbuat baik yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi akhirat mereka.
102

 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

kegiatan Ratib Al-Haddad yang dilaksanakan di pondok pesantren Hudatul 

Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo memberikan dampak yang sangat baik 

dalam hal meningkatkan kecerdasan spiritual bagi santri, beribadah dan 

melakukan aktifitas sehari-hari mereka. Sehingga dengan kegiatan ini bisa 

menambah keistiqomahan mereka untuk selalu beribadah kepada Allah Swt. 

Selain itu membuat mereka yakin dengan adanya kegiatan Ratib Al-Haddad 

dan mengikuti seluruh kegiatannya dapat mendatangkan kemanfaatan yang 

luar biasa dalam kehidupan mereka.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Fungsi Kegiatan Ratib al-Haddad dalam Peningkatan Kecerdasan 

Santi di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo 

Berdasarkan penjelasan pada bab dua bahwa untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual ada beberapa cara yaitu salah satunya dianjurkan 

memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Dapat diibaratkan bahwa ibadah sunnah 

adalah suatu pendakian transedental. Ibadah-ibadah sunah yang penting antara 

lain ialah menyelenggarakan shalat lail (qiyamul lail) dan membaca dan mengkaji 

Al-Qur‟an dan juga memperbanyak dzikir kepada Allah. 

Dari beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, lembaga 

pondok pesantren Hudatul Muna menggunakan cara tersebut yaitu dengan melalui 

kegiatan Ratib al-Haddad yang di dalamnya terdapat pembacaan Al-Qur‟an  dan 

juga memperbanyak dzikir kepada Allah Swt. 

Sebagaimana dipaparkan pada bab dua bahwasannya salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi spiritual seseorang adalah faktor pembawaan 

(internal). Secara hakiki setiap manusia mempunnyai fitrah untuk beragama, oleh 

sebab itu manusia disebut dengan homo religius. setiap manusia memiliki 

kepercayaan terhadap sesuatu yang berada di luar kekuasaannya yang memiliki 

kekuatan untuk mengatur kehidupan alam semesta. Melihat kenyataan di atas 

maka tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia yang lahir telah memiliki 
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kepercayaan terhadap suatu zat yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan 

kebaikan ataupun kemudhoratan (mencelakakan). 

Pondok pesantren Hudatul Muna dalam perjalanannya senantiasa 

berusaha mengembangkan potensi agama kepada para santrinya melalui 

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di pondok. Salah satu kegiatan tersebut 

adalah kegiatan Ratib al-Haddad, dimana di dalam kegiatan ini para santri dilatih 

untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui pembacaan ayat-

ayat Al-Qur‟an dan juga dzikir yang terdapat di dalam kitab Ratib al-Haddad. 

Orang yang senantiasa membaca Al-Qur‟an dan memperbanyak dzikir 

kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Diantaranya, Al-Qur‟an akan menjadi syafa‟at bagi pembacanya di hari kiamat, 

mendapatkan pahala dan akan bersama para malaikat di hari kiamat. Sedangkan 

kebahagiaan di dunia diantaranya, akan dipercaya banyak orang, menjadikan hati 

merasa nyaman, damai dan tenteram. 

Di dalam bab dua juga dijelaskan bahwa fitrah beragama merupakan 

salah satu potensi yang memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah yang 

lebih baik lagi. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang manakala tidak 

ada faktor luar (eksternal) yang turut serta mewarnai pertumbuhan dan 

perkembangan setiap individu. Jika kita menginginkan potensi beragama setiap 

anak berkembang ke arah yang lebih baik, tentu kita harus dapat mengkondisikan 

situasi dan lingkungan yang ada di sekitar agar mengarah kepada hal tersebut 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Di sini lingkungan yang dimaksud yaitu, keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Karena para santri adalah anak didik yang hidup di pondok pesantren 

dan bermukim di dalamnya, otomatis lingkungan pondok pesantren akan 

mencakup sebagai lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adanya 

keserasian lingkungan pondok pesantren yang bernuansa islami akan dapat 

memberikan dampak positif bagi anak, termasuk dalam pembentukan jiwa 

keagamaan dalam diri anak. 

Dari asumsi di atas, pondok pesantren Hudatul Muna mencoba untuk 

menciptakan lingkungan yang dapat membantu para santrinya agar mempunnyai 

kecerdasan spiritual untuk menghadapi kehidupan mendatang. Hal ini didasari 

bahwa keadaan santri di pondok pesantren Hudatul Muna yang mulai sulit diatur 

dan dikendalikan untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pondok, ustadz Syahrul Munir yang sudah merasakan manfaat mengamalkan 

Ratib al-Haddad mempunnyai inisiatif untuk mengajak santrinya untuk bersama-

sama mengamalkan bacaan ratib ini. Hal ini didasari bahwa melalui kegiatan 

spiritual tersebut para santri dapat melunak hatinya agar senantiasa patuh terhadap 

peraturan pondok. Selain itu juga melatih jiwa spiritualnya sehingga mempunnyai 

hati yang bersih untuk menghadapi setiap masalah yang akan datang. 

Dari penjelasan pada bab dua bahwa Ratib al-Haddad adalah himpunan 

dari do‟a-do‟a dan dzikir, istighfar, tahmid, serta sholawat yang kesemuanya 

dibaca oleh para Nabi dan Rasul serta terpilih dan bersumber dari do‟a Rasulullah 

Saw. Beberapa do‟a tersebut berhasil dihimpun dan diragkai menjadi suatu 
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bacaan yang dinamakan “Ratib al-Haddad” dan disusun oleh seorang ulama 

besar Islam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-

Hasyimi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini dimanfaaatkan oleh pendiri 

kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 sebagai sarana 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui bacan-bacaan dzikir yang ada 

di dalam kitab ratib ini sekaligus untuk membekali para santri agar mempunnyai 

amalan yang dapat membawa mereka mendapatkan ketenteram hati. 

Dengan kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran 

santri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan berusaha tetap 

menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Selain 

itu para santri diharapkan juga dapat mengikuti jejak orang-orang shaleh yang 

telah mengamalkan ratib ini dan terjaga hatinya dari hal-hal yang mengotorinya. 

Adapun tujuan diadakannya kegiatan Ratib al-Haddad sendiri 

diantaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, mengharapkan 

keberkahan dari bacaan ratib dan melunakkan hati santri agar terjaga dari 

perbuatan yang tidak terpuji. Kegiatan ratib yang dilaksanakan di pondok 

pesantren Hudatul Muna mempunnyai jadwal waktu pelaksanaannya sendiri 

sehingga tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk melatih kedisiplinan para 

santri dan tanggung jawab serta melatih santri agar selalu istiqomah dalam 

beribadah. 
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Berdasarkan tujuan tersebut, dengan keyakinan bahwa mengamalkan 

bacaan Ratib al-Haddad dapat mendatangkan keberkahan tersendiri serta 

tanggapan yang baik dari warga pondok pesantren Hudatul Muna membuat 

kegiatan ini masih tetap berjalan sampai saat ini. 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi 

diadakannya kegiatan dzikir bacaan Ratib Al-Haddad yaitu untuk mencerdaskan 

spiritual santri melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah Swt, mengaharapkan 

barakah dari bacaan Ratib Al-Haddad yang diamalkan oleh orang-orang shalih 

terdahulu, melunakkan hati santri agar terjaga dari perbuatan yang tidak baik, 

melatih kedisipilinan dan tanggung jawab santri dan yang terkahir adalah melatih 

keistiqomahan santri. 

 

B. Analisis Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ratib al-Haddad di Pondok 

Pesantren Hudatul Muna Jenes Brotonegaran Ponorogo 

Kegiatan Ratib al-Haddad merupakan kegiatan dalam rangka memohon 

dan mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara berdzikir atau bertawassul 

melalui kekasih-Nya. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 

35: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 

jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-

Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 35)
103

 

 

Hal ini bertujuan agar kita selalu melakukan dzikir dan tawassul kepada 

kekasih Allah Swt sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Di samping itu, majelis dzikir adalah salah satu wahana untuk menambah ibadah 

yang dapat menghibur para jamaahnya secara batiniyah. Selain itu merupakan 

suatu sarana pendidikan spiritual dengan berjamaah yang pada akhirnya akan 

membawa efek untuk selalu melatih mengembangkan kepribadian, baik itu 

secara individu, keluarga maupun masyarakat. 

Dari penjelasan bab dua, dikatakan bahwa tradisi membaca Ratib al-

Haddad tersebut biasanya dilakukan yang berfaham ahlus Sunnah wal jamaah, 

dan biasanya dibaca secara berjamaah setelah shalat isya, ketika bulan Ramadhan 

ratib ini dibaca sebelum shalat isya‟ karena untuk mengisi waktu sambil 

menunggu waktu menunaikan shalat tarawih. 

Hal ini juga dapat digambarkan bahwasannya masyarakat pondok 

pesantren Hudatul Muna Jenes berfaham ahlus sunnah wal jamaah, dan tentunya 

mereka sangat mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Sedangkan 

pelaksanaan kegiatan pembacaan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul 

Muna di laksanakan setelah jamaah sholat maghrib dikarenakan setelah sholat 

isya‟ ada kegiatan pondok yang lain yaitu sekolah diniyah yang wajib diikuti oleh 

seluruh santri. 

                                                             
103 Q.S. Al-Maidah: 35. 
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Dari penjelasan pada bab empat, bahwasannya para santri dengan 

semangat mengikuti kegiatan Ratib al-Haddad. Mereka dengan sendirinya 

berangkat ke tempat kegiatan tersebut tanpa dikomando oleh pengurus. Hal ini 

yang membuat pelaksanaan kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren 

Hudatul Muna Jenes dapat dikatakan berjalan dengan baik. Disamping itu 

tanggapan yang baik pula dari para warga dan pengurus pondok pesantren 

membuat kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

masih bertahan sampai sekarang. 

Secara umum setiap kegiatan-kegiatan resmi selalu membutuhkan 

susunan acara yang di bawakan oleh pembawa acara (MC) agar acara yang 

dilaksanakan dapat tertata dengan baik. Namun sebaliknya, dalam kegiatan Ratib 

al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna Jenes secara kondisional tidak 

terdapat susunan acara dan pembawa acara sebagaimana disebutkan di atas, 

kegiatan tersebut sepenuhnya dipimpin oleh ustadz Syahrul Munir sebagai imam 

ratib. Sehingga kegiatan tersebut berbeda dengan dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Perbedaan tersebut bukan merupakan suatu alasan kegiatan Ratib al-

Haddad yang berjalan di pondok pesantren Hudatul Muna Jenes tidak berjalan 

dengan baik, bahkan ini merupakan salah satu cara yng diterapkan oleh ustadz 

Syahrul Munir agar kegiatan dapat terkondisikan dengan cepat dan berjalan 

lancar.  

Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna Jenes 

berjalan secara rutin setiap hari bertempat di rumah ustad Syahrul Munir dan 
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dilaksanakan setelah jamaah shalat maghrib. Kegiatan tersebut tidak hanya 

sekedar membaca Ratib al-Haddad saja, tetapi juga diisi dengan pembacaan surat 

Yasin dan pembacaan kitab Mabadi Fiqih. Hal ini bertujuan pada kegiatan 

tersebut santri tidak hanya disirami rohaninya dengan dzikir-dzikir yang dibaca, 

tetapi dengan ditambah kajian kitab Mabadi Fiqih juga dapat menambah 

kecerdasan intelektual para santri terutama dalam hukum fiqih yang digunakan 

untuk ibadah sehari-hari 

Dari penjabaran di atas, tentunya kegiatan Ratib al-Haddad yang diisi 

dengan pembacaan surat Yasin dan kitab Mabadi Fiqih tidak serta-merta berjalan 

bersamaan, namun harus dilaksanakan satu-satu hingga selesai. Sebagaimana 

dijelaskan pada bab empat, bahwasannya urutan kegiatan Ratib al-Haddad di 

pondok pesantren Hudatul Muna Jenes diawali dengan tawassul-tawassul yang 

ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya, para 

syuhada‟, waliyullah, orang-orang sholeh, orang-orang alim, dan para pendahulu 

pondok agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan bagi santri dan pondok 

sendiri. Setelah tawassul selesai, barulah dilanjutkan dengan pembacaan surat 

Yasin beserta doa. Setelah itu barulah pembacaan Ratib al-Haddad sebagai 

kegiatan inti. Selepas pembacaaan Ratib al-Haddad selesai langsung dilanjutkan 

dengan pembacaan kitab Mabadi Fiqih. Semua santri mengikuti deretan kegiatan 

yang berjalan dengan khidmat dan khuysuk. Ustadz Syahrul Munir mengakhiri 

kegiatan dengan doa bersama dan ditutup dengan salam dan dijawab oleh semua 

santri. 
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Berdasarkan penjelasan pada bab dua, bahwasannya untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual salah satu jalannya adalah dengan 

meningkatkan intelegensi (IQ). Karena sulit dibayangkan bahwa kecerdasan 

spiritual dapat berkembang dengan baik tanpa adanya kapasitas kecerdasan 

umum dengan baik pula. 

Berhubungan dengan pejelasan di atas, diselenggarakannya kegiatan 

Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna Jenes adalah sebagai 

wahana untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual para 

santri sekaligus sudah sangat tepat. Di dalam kegiatan ini tidak hanya berdzikir 

kepada Allah Swt untuk menyirami rohani para santri, tetapi dengan diberikan 

pengajaran hukum fiqih melalui kitab Mabadi Fiqih para santri dapat menambah 

intelektualitasnya sekaligus. Hal ini lah yang menjadi salah satu cara agar santri 

kedepannya benar-benar mempunnyai kecerdasan spiritual yang mumpuni. 

Melihat manfaat dari mengamalkan Ratib al-Haddad sangatlah banyak, 

pengurus dan para santri mempunnyai inisiatif untuk mengadakan acara 

pembacaan Ratib al-Haddad di makam Tegalsari yang diselenggarakan sebulan 

sekali yaitu pada hari Jum‟at Legi (hari pasaran dalam kalender Jawa). Tentunya 

kegiatan ini awalnya izin terlebih dahulu kepada ustadz Syahrul Munir dan 

diperbolehkan.  

Kegiatan pembacaan ratib di makam Tegalsari sekaligus ziarah pada 

awalnya dipimpin langsung oleh ustadz Syahrul Munir, namun seiring 
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berjalannya waktu  beliau semakin sibuk maka kegiatan di makam Tegalsari 

dilimpahkan kepada pengurus pondok. 

Kegiatan Ratib al-Haddad yang dilaksanakan sebulan sekali yang 

bertepatan dengan malam Jum‟at Legi ini dilaksanakan setelah kegiatan 

sholawatan di masjid pondok. Para santri juga sangat antusias mengikuti 

kegiatan walaupun jarak yang ditempuh lumayan jauh. Sedangkan akses menuju 

kesana biasanya rombongan dengan menggunakan bus mini atau bersepeda 

motor. 

Rangkaian kegiatan pembacaan Ratib al-Haddad antara yang rutin 

setiap hari dengan sebulan sekali di makam Tegalsari tentunya berbeda. Jika 

kegiatan rutin setiap hari diiringi dengan pembacaan surat Yasin dan kitab 

Mabadi Fiqih, kegiatan di makam Tegalsari hanya fokus pada pembacaan Ratib 

al-Haddad saja. Hal ini tidak lain untuk memberi kesempatan para santri untuk 

berdizikir dan memanjatkan doa kepada Allah Swt di makam Tegalsari melalui 

para kekasih-Nya dengan waktu yang diberikan. 

 

C. Analisis Kontribusi Kegitan Ratib al-Haddad dalam Peningkatan Kecerdasan 

Spiritual Santri di Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes Brotonegaran 

Ponorogo 

Pendidikan merupakan bimbingan dan arahan terhadap perkembangan 

jasmani dan ruhani seseorang menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Pendidikan berarti suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 
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kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. Kegiatan Ratib al-Haddad yang dilaksanakan secara rutin setiap 

hari setelah jamaah shalat maghrib di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

merupakan salah satu kegiatan dalam upaya memberi pengajaran dan pelatihan 

kepada para santri untuk mengembangkan potensi intelektual dan spiritualitas 

melalui rangkaian kegiatan dzikir dan kajian kitab fiqih. 

Pondok pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

berbasis Islam tentunya mempunyai tujuan yang eksplisit dalam melakukan 

proses pendidikan yang diterapkan, yaitu melalui proses pendidikan yang 

diberikan di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes diharapkan para santri 

mampu memfungsikan dirinya sebagai seorang hamba Allah maupun khalifah fil 

ardh dengan tetap berpedoman kepada ajaran Islam. Oleh sebab itu proses 

pentransferan nilai yang dilakukan oleh para pendidik di pondok harus meliputi 

proses pengubahan sikap dan tingkah laku serta kognitif peserta didik atau santri, 

baik secara individual maupun kelompok, ke arah kedewasaan yang optimal 

dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya. Kegiatan Ratib al-Haddad 

merupakan salah satu berbagai rangkaian kegiatan yang ada di pondok pesantren 

Hudatul Muna 1 Jenes yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual para santri 

dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu untuk 

mencapai gelar khusnul khatimah. 

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya 

kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes ternyata 
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mampu memberikan dampak yang positif bagi para santri. Hal ini terbukti dari 

data-data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa para santri mampu lebih baik 

dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt yang merupakan sebuah keberhasilan 

yang tidak dimiliki oleh semua orang. 

Berdasarkan penjelasan pada bab dua, bahwasannya seseorang yang 

telah memperoleh kecerdasan spiritual adalah mereka yang mampu memberi 

makna ibadah terhadap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola 

pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip hanya kareba Allah Swt. Dan 

puncak dari kecerdasan spiritual adalah diri dapat merasakan dekat, cinta 

ketuhanan, yaitu kecintaan diri terhadap Allah dan kecintaan Allah terhadap diri 

ini, dan merasa berjumpa kepada Allah Swt. 

  Berhubungan dengan perasaan dekat dan cinta terhadap Tuhannya, 

seseorang akan dapat mengetahui hakikat di balik ayat-ayat yang tersurat maupun 

ayat-ayat yang tersirat dari ayat qauliyah (al-Qur‟an) maupun ayat-ayat kauniyyah 

(yang terhampar pada alaam semesta dan kehidupan sehari-hari). Dari data yang 

diperoleh peneliti di lapangan bahwasannya hal tersebut sudah dimiliki oleh para 

santri di dalam kegiatan Ratib al-Haddad, bahkan para santri dapat mengetahui 

bahwa melalui kegiatan membaca dzikir-dzikir yang ada di dalam Ratib al-

Haddad yang telah dikarang oleh seorang wali Allah mampu memberikan 

keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan. Keberkahan inilah yang merupakan 

suatu harapan khusu bagi para santri dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan hal 
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ini ternyata sudah banyak mereka rasakan selama mengikuti kegiatan tersebut, 

diantaranya mereka mampu melaksanakan ibadah dengan lebih baik, 

menyungguhkan dalam belajar di pondok, dimudahkan segala urusan duniawinya, 

bahkan ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan mampu 

menyelesaikannya dengan bijaksana dan tidak merugikan diri sendiri maupun 

orang lain. 

Beribadah yang sempurna merupakan wujud ketekunan seseorang 

dalam berusaha untuk menuju kebaikan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan 

lebih sempurna jika dalam melakukan ibadah selalu menumbuhkan rasa cinta 

terhadap apa yang menjadi tujuannya. Misalnya seseorang melakukan ibadah 

dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Swt, maka jika harapan yang 

diinginkan tersebut dapat terpenuhi dengan baik ia harus selalu berusaha untuk 

menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Swt. 

Dalam mewujudkan rasa cinta kepada Allah Swt ternyata dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mencintai apa saja yang telah 

diciptakan Allah, misalnya dengan mencintai para utusan-utusan—Nya, para aulia 

dan kekasih-kekasih-Nya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para santri 

dalam kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna, mereka 

mewujudkan rasa cinta kepada Allah Swt dengan cara mencintai para kekasih-

kekasih-Nya melalui tawassul-tawassul yang dibaca di dalam kegiatan Ratib al-

Haddad. Lantaran dzikir yang dikarang oleh seorang ulama‟ besar Islam yaitu al-

Imam al-Habib Abdullah bin Alwy al-Haddad al-Alawy al-Hasyimi mereka selalu 
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selalu berusaha untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari., karena 

melalui tawassul dan dzikir hati mereka dapat tersambung kepada kekasih-

kekasih Allah san dapat mencontoh kebaikan-kebaikan yang selalu menuntun 

dalam mendekatkan diri dan mengharapkan ridho Allah Swt atas segala ibadah 

yang dilakukan. 

Di sisi lain, dalam mengharapkan keridhoan Allah Swt maka seseorang 

diaharuskan memiliki sifat tashdiq (membenarkan), yaitu hadirnya suatu kekuatan 

yang membuat terlepasnyaa diri dari sikap dusta terhadap Tuhannya, dirinya 

sendiri, maupun orang lain. Hal ini merupakan salah satu hal utama yang harus 

dimiliki para santri dalam mengikuti kegiatan Ratib al-Haddad. Tanpa adanya 

tashdiq (membenarkan/meyakini) yang menyatakan bahwa kegiatan Ratib al-

Haddad itu merupakan kegiatan yang benar dan berdampak positif, maka mereka 

tidak akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. 

Dalam menjalani kehidupan sehari-sehari tentunya setiap manusia tidak 

akan lepas dari ujian maupun cobaan. Dengan kekuatan iman dan keyakinan yang 

kuat yang menjadi dasar ibadah seseorang, tentunya suatu ujian yang dihadapi 

tidak akan menjadikan suatu pengahalang untuk mengeluh. Bahkan sebuah ujian 

atau cobaan yang diberikan kepada Allah kepada seseorang akan dapat 

menjadikan seseorang lebih mengetahui tentang sejauh mana seseorang tersebut 

mampu menyikapi setiap masalah dan berusaha menyelesaikannya. 

Berdasarkan penjelasan pada bab dua, bahwasannya orang yang 

memiliki kecerdasan spiritual akan mampu mengerti dan memberi makna pada 
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apa yang dihadapi dalam kehidupan dengan pemikiran yang bersifat fitrah 

sehingga seseorang akan memiliki fleksibilitas dalam menghadapi persoalan yang 

dihadapinya dengan usaha yang maksimal serta dibarengi dengan doa agar 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan kekuatan spiritual yang 

dimiliki oleh seseorang maka ia akan mampu melihat hal positif yang sedang 

dihadapi dan tidak mudah berkeluh kesah terhadap masalah yang tengah dihadapi. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh para santri yang mengikuti kegiatan Ratib al-

Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes bahwa ujian dalam menjalani 

hidup itu sudah pasti ada dan itu merupakan ketetapan Allah. Namun dengan 

adanya ujian tersebut mereka meyakini bahwa tidak seluruhnya ujian yang 

diberikan kepada kita merupakan bentuk kebencian Allah kepada kita, melainkan 

suatu tantangan yang bilamana kita mampu melaluinya kita akan diangkat ke 

derajat yang lebih baik, tentunya segala usaha dan doa yang kita lakukan dengan 

maksimal kita kembalikan kepada Allah Swt, sedangkan hasilnya hanya Allah 

yang menentukan. 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala ujian yang 

Allah berikan kepada kita, jika kita terima dengan kesabaran dan tanpa berkeluh 

kesah pasti Allah akan memberikan hal yang lebih baik kepada kita. Karena 

sebuah ujia merupakan tolak ukur bagi seorang hamba dalam melaksanakan 

ketetapan Allah dalam rangka mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya. 
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Pada bab dua telah dijabarkan bahwasannya untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual (SQ) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu salah 

satunya dengan meningkatkan kecerdasan intelektual (IQ) dan juga 

memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, antara lain adalah menyelenggarakan salat 

malam (qiyamul lail), membaca al-Qur‟an dan juga memperbanyak dzikir kepada 

Allah. Adanya kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes adalah sebagai sarana agar spiritual santri meningkat. Hal ini bisa dilihat 

dari kegiatan tersebut tidak hanya ada dzikir  untuk meningkatkan spiritual saja, 

namun juga ada pembacaan kitab Mabadi Fiqih guna meningkatkan intelektual 

santri. Dengan adanya kegiatan tersebut tentunya sangat menunjang untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual para santri di pondok pesantren. 

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan 

adanya kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 ternyata 

memberikan dampak yang positif bagi para santri yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan data-data yang peneliti peroleh 

menunjukkan bahwa para santri lebih istiqomah dalam melakukan ibadah dan 

juga mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan 

tersebut. 

Kecerdasan spiritual yang tinggi hanya bisa dilihat jika individu telah 

mampu mewujudkannya dan terefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya 

sikap-sikap hidup individu mencerminkan penghayatan akan kebijakan dan 
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kebijaksanaan yang mendalam, sesuai dengan jalan yang selalu menuju kepada 

Sang Pencipta. 

Kesadaran yang tinggi telah mengenal seseorang yang memiliki 

kecerdasan spiritual untuk mengendalikan emosi dan dorongan-dorangan lainnya. 

Dengan mengenal dirinya, maka dia juga mengenal orang lain. Kesadaran 

lingkungan yang tinggi dapat menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh para santri bahwasannya mereka 

mampu meningkatkan kesadaran dirinya dalam hidup bermasyarakat di pondok 

pesantren. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan Ratib al-Haddad yang di lakukan 

di pondok pesantren yang mereka ikuti dengan penuh semangat dan istiqomah 

merupakan wujud kesadaran mereka sebagai bagian dari pondok yang harus 

selalu mengikuti segala rangkaian yang telah ditetapkan serta demi terbinanya 

hubungan antara santri dengan pengurus yang baik. 

Lingkungan adalah situasi sosial dan kultural yang secara potensial 

berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama atau kesadaran beragama 

dalam diri individu. Pengaruh kelompok teman sepergaulan memberikan 

pengaruh yang besar kepada pandangan moral dan tingkah laku pada seseorang. 

Oleh karena itu, melalui kegiatan Ratib al-Haddad yang dilakukan oleh para 

santri dan juga pengurus pondok akan menumbuhkan kesadaran beragama yang 

dipengaruhi oleh perilaku orang di sekitarnya. 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan secara umum, 

bahwa kontribusi dari kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul 
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Muna 1 Jenes Ponorogo adalah meningkatkan spiritual santri melalui rangkaian 

kegiatan yang ada di dalamnya dan mengajak mereka untuk selalu beristiqomah 

dalam melakukan ibadah. 

Secara khusus kontribusi kegiatan Ratib al-Haddad adalah 

menyadarkan pada para santri bahwa dengan membaca dzikir yang ada di dalam 

kitab Ratib al-Haddad dan mengaji ilmu fiqih setiap hari memiliki banyak 

manfaat, diantaranya adalah merasa lebih dekat dengan Allah, bersemangat dan 

istiqomah dalam beribadah maupun belajar di pondok, diberikan ketenteraman 

hati, melatih kedisipilnan dan tanggung jawab. 

Kontribusi dari kegiatan Ratib al-Haddad secara keseluruhan dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual santri adalah mengajak para santri untuk 

senantiasa dzikir kepada Allah, menyadarkan para santri bahwa dzikir yang 

dibarengi dengan tawassul kepada kekasih-kekasih Allah dapat meningkatkan 

spiritual santri agar lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Swt. Orang yang 

senantiasa dzikir dan mendekatkan diri kepada Allah cenderung bersikap sabar, 

tulus, peduli sesama dan banyak melakukan sesuatu yang positif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Fungsi diadakannya kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul 

Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo adalah untuk meningkatkan kecerdasan 

spirtual para santri melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an dan juga 

memperbanyak dzikir kepada Allah Swt. Selain itu, melatih kedisiplinan dan 

tanggung jawab para santri di pondok. Hal ini didasari dari penurunan akhlaq 

dan moral para santri yang sulit diatur di pondok seiring perkembangan zaman 

yang semakin merusak nilai-nilai sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, ustadz 

Syahrul Munir mempunnyai inisiatif untuk mengadakan kegiatan Ratib al-

Haddad bersama santri di pondok. Melalui keberkahan membaca dzikir yang 

ada dibacaan ratib ini, beliau bertujuan untuk mengisi kekosongan jiwa para 

santri yang menyebabkan moral dan akhlak mereka menurun. 

2. Kegiatan dzikir Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

Brotonegaran Ponorogo dilaksanakan setiap hari setelah jamaah salat maghrib 

dan dipimpin langsung oleh ustadz Syahrul Munir. Kegiatan ini selalu 

dilaksanakan di rumah ustadz Syahrul Munir kecuali ketika acara bulanan, 

yaitu kegiatan ziarah ke makam Tegalsari yang juga membaca dzikir Ratib al-

Haddad. Selain membaca Ratib al-Haddad di dalam kegiatan ini juga terdapat 

kegiatan lain, yaitu membaca surat Yasin dan juga mengaji kitab Mabadi 
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Fiqih. Kegiatan ini secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena 

para santri selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini serta mendapat 

tanggapan yang baik dari pengurus pondok sehingga kegiatan ini dapat 

berjalan sampai sekarang. 

3. Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

memberikan dampak yang positif kepada santri, dimana perubahan tersebut 

belum mereka rasakan sebelum mengikuti kegiatan ini. Dampak tersebut 

diantaranya dalam bidang spiritual para santri, yakni melalui kegiatan Ratib 

al-Haddad mereka merasa lebih dekat kepada Allah Swt melalui dzikir dan 

tawassul kepada kekasih-kekasih-Nya. Dengan kegiatan ini mereka lebih 

merasakan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Melalui  rangkaian 

kegiatan dzikir Ratib al-Haddad para santri termotivasi untuk semangat dalam 

belajar di pondok pesantren karena kecerdasan dalam bidang spiritual saja 

tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kecerdasan intelektual yang mumpuni 

juga.  

 

B. Saran-saran 

Sebagai penutup dalam karya ilmiah ini, penulis ingin menyampaikan 

saran-saran guna berkembangnya kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren 

Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorgo sebagai berikut: 

1. Diharapkan para santri dan pengurus untuk tetap istiqomah dalam 

melaksanakan kegiatan Ratib al-Haddad di pondok pesantren Hudatul Muna 
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1 Jenes. Melalui kegiatan ini upaya untuk meningkatkan kecerdasan spiritual 

santri untuk mengatasi kebobrokan akhlaq dan moral santri di zaman yang 

semakin berkembang pada saat ini dan juga untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt dapat teratasi.  

2. Mengingat sumbangsih dan manfaat kegiatan Ratib al-Haddad yang sangat 

besar bagi para santri, diharapkan warga pondok pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes Brotonegaran Ponorogo tetap mempertahankan dan sekaligus 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan tersebut. 

3. Dengan adanya dampak yang positif dari kegiatan Ratib al-Haddad, 

diharapkan para santri pondok pesantren Hudatul Muna 1 Jenes lebih 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut dan juga bersemangat dalam 

belajar di pondok pesantren. Selain itu, diharapkan para santri senantiasa 

meningkatkan kualitas ibadah mereka agar selalu dekat dengan Allah, 

sehingga dengan perasaan dekatnya mereka dengan Allah Swt dapat 

menjadikan sebab mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 
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