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ABSTRAK  
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dalam Meningkatkan Religiusitas Jamaahnya di Masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo. Skripsi Jurusan pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing 

Drs. Waris, M.Pd. 

 

Kata kunci : Peran, Jalsatul Itsnain, Meningkatkan Religiusitas dan jamaah. 
 

Dalam dunia Islam, shalawat kepada Nabi Muhammad Saw merupakan 

amalan yang sangat agung, dikarenakan shalawat adalah satu-satunya amalan 

yang Allah dan para Malaikat-Nya juga melaksanakannya, di samping 

memerintah kepada hambaNya yang mu‟min untuk melaksanakannya. Di antara 

pengamalan shalawat yang ada di Ponorogo adalah Majelis Shalawat dan Ta‟lim 

Jalsatul Ithnain. Dalam prateknya, kegiatan Jalsatul Ithnain lebih cenderung pada 

bidang sosial dan dakwah yang berbasis shalawat. Jalsatul Ithnain ternyata 

berkembang sangat pesat sebagai nilai spiritual di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam pelaksanaannya tentunya banyak kepentingan di dalamnya, yang dijadikan 

alasan mengapa mereka melaksanakan kegiatan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dan tujuan dan 

penelittian adalah untuk mengetahui tentang. (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 

majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Itsnain di Masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo, (2) Apa motivasi jamaah mengikuti kegiatan Majelis Shalawat dan 

Ta‟lim  Jalsatul Itsnain di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo. (3) Bagaimana 

dampak kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Itsnain terhadap 

religiusitas jamaahnya di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dirancang dengan 

rancangan kualitatif deskriptif serta dilaksanakan di Ponorogo. Sskripsi ini akan 

dibaca dengan teori tindakan sosial Max Weber. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan: Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian 

ini meliputi: Teknik reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) pelaksanaan 

kegiatan majelis shalawat dan ta‟lim jalsatul Ithnain dilaksanakan rutin setiap 

malam jum‟at pahing di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo (2) motivasi yang 

dimiliki para jamaah dalam mengikuti kegiatan Jalsatul Ithnain dapat 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu: a. Motivasi rasional yang berorientasi nilai, yang 

meliputi: Motivasi cinta ilmu, motivasi taat beribadah, motivasi cinta Rasulullah 

Saw, motivasi  bermunajat kepada Allah, motivasi mempererat tali persaudaraan. 

b. Motivasi tindakan afektif, yaitu: Motivasi menghadirkan ketenangan batin, c. 

Motivasi tindakan tradisional, yang meliputi: Motivasi menyembuhkan penyakit 

jasmani, motivasi dimudahkan dalam urusan dunia.. (3) Dampak yang diperoleh 

para jamaah jalsatul Ithnain adalah; Masalah ibadah menjadi lebih mudah,  jiwa 

terasa lebih tenang, dimudahkan dalam urusan dunia,  sadar dan kembali dalam 

kebaikan, bangun pagi kesiangan,  terjebak pada pemikiran tidak rasion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Empat belas abad sudah berjalan sejak kepergian beliau Nabi 

Muhammad Saw meniggalkan alam fana ini. Namun keagungan pribadinya 

tetap menawan hati. Memenuhi telinga dan kenangan. Dirinya merupakan 

sumber inspirasi yang tak kunjung kering. Dan beliau tetap sebagai teladan 

tertinggi yang penuh idealisme. Kebesaran Nabi Muhammad Saw bukan 

bersumber pada fanatisme atau kedudukan atau harta. Tidak pula karena 

bangsa yang melahirkan atau kemuliaan silsilah keturunannya. Tapi keagungan 

dan kebesarannya itu justru karena kepribadiannya, keluhurannya, keluhuran 

akhlak dan luasnya bidang yang ditanganinya. Dialah insan kamil yang hidup 

matinya semata-mata hanya untuk Allah Swt.dialah Rasul yang terpilih oleh 

kodrat dan kehendak Ilahi Rabbi di antara semua makhluk-makhluk-Nya untuk 

mengemban dan menyampaikan panggilan-Nya kepada seluruh penghuni alam 

ini.
1
 

Umat Islam sepakat mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah 

makhluk yang menempati kedudukan tertinggi di sisi Allah Saw. Tidak ada di 

sisi Allah Swt kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan yang dimiliki 

oleh Nabi Muhammad Saw. Tidak ada syafaat yang lebih besar daripada 

syafaatnya Nabi Muhammad Saw. Maka sudah sepantasnya seorang muslim 

                                                 
1
 Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki, Insan Kamil, Sosok Keteladanan muhammad Saw, 

Terj. Hasan Baharun. (Surabaya: PT Bina Ilmu. Tt), hal 1. 
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mengagungkan Nabi Muhammad Saw, di antaranya adalah dengan cara 

memperbanyak membaca shalawat kepadanya. Sebagaimana diperintahkan 

Allah dalam firman-Nya yang berbunyi: 

لِه يمًاى ى آَهلُه  ى َهلُّل  ى َهلَه ْه ِهى َه َهلِّليُه  ى َه ْه مى اَّن ِه يَه ِّلى َهمى َه ُّيُّل َه ٥٦ ِهنَّنى الَّن َهى َهآَه َه ِه َه َه ُهى ُه َهلُّل نَهى َهلَه ى الَّن ِه  

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi 

(Muhammad saw). Wahai orang-orang yang beriman! Bershlawat untuk Nabi 

(Muhammad saw) dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan 

kepadanya”.
2
 

Dalam dunia Islam, shalawat kepada Nabi Muhammad Saw dapat 

menjadi wasilah,
3
 dan dengan wasilah ini, orang yang membaca shalawat akan 

memperoleh garansi syafaat
4
 dari Nabi Muhammad Saw. Wasilah memiliki 

peran penting bagi kehidupan manusia, ia merupakan sarana atau jalan untuk 

menuju kepada Allah Saw. 

Dalam kaitannya shalawat sebagai wasilah, ada empat poin penting yang 

berhubungan dengan shalawat. Pertama, jalan yang paling dekat (menuju 

wuṣ>ul) kepada Allah pada akhir zaman, khususnya bagi orang yang telah 

berbuat dosa, adalah dengan memperbanyak istighfar (mohon ampun) dan 

membaca shalawat. Kedua, sesungguhnya membaca shalawat kepada Nabi 

dapat menerangi hati dan me- wuṣ>ul -kan tanpa guru kepada Allah yang Maha 

                                                 
2
 Al-Qur‟an, 33; 56. 

3
Wasilah artinya menghubungkan, S Askar, kamus Arab-Indonesia Al-Azhar  

(Jakarta:Senayan Publishing, 2009), cetakan pertama,  hal 1059. 
4
 Syafaat  artinya pertolongan, ibid, hal 381. 
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Mengetahui segala yang ghaib. Ketiga, membaca shalawat kepada Nabi dapat 

me-wuṣ>ul-kan kepada Allah tanpa guru, karena sesungguhnya guru dan sanad 

di dalam shalawat adalah Rasulullah. Hal ini karena shalawat diperlihatkan 

kepada Nabi dan Allah memberi shalawat kepada pembacanya. Keempat, 

sesungguhnya para ulama sependapat bahwa semua amal perbuatan ada yang 

diterima dan ada yang ditolak, kecuali shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, 

karena sesungguhnya shalawat kepada nabi itu maqbūlan qat}’an (diterima 

secara pasti).
5
 

Diantara pengamal dzikir shalawat di ponorogo adalah Majelis Shalawat 

dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain atau sering disebut dengan Jalsatul Ithnain. Suatu 

majelis  yang penuh dengan kedamaian dan kesejukan yang dideklarasikan 

pertama kali di Ponorogo   pada tahun 2017 oleh  ad-Da‟i ilallah al-Habib 

Syekh bin Musthofa Ba‟abud. Yaitu seorang ulama yang merupakan cucu 

keturunan Rasulullah Saw, alumni Pondok Pesantren Darul Musthafa Tarim 

Hadramaut Yaman yang berasal dari Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain 

Pelem Kediri. 

Secara umum, Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain adalah suatu 

majelis tempat masyarakat menuntut ilmu agama, berdzikir dan bersiaturahmi 

yang amalannya menekankan pada kecintaa kepada Baginda Nabi Muhammad 

Saw melalui lantunan-lantunan shalawat dan dzikir  Jala>lah. Dengan harapan 

ketika seorang hamba memiliki kecintaan yang dalam kepada Nabi 

Muhammad Saw maka ia akan mendapatkan limpahan barakah dan rahmat dari 

                                                 
5
 Sokhi Huda, Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah (Yogyakarta: LKiS, 

2008) hal  119. 
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shalawat yang dipersembahkan kepada Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan 

hadis Nabi Muhammad Saw:  

ُّلى َهلَه ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه َهلَّنمَهى ى الَّن ِه دَهةًاى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى:ىقَهملَه ةًاى َه حِه ى َهلَّن ى َهلَهيَّنى َه َه آَهيْه  
6(ر  هىآ لم) رًا     َهشْه

 
“Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang membaca shalawat 

kepadaku satu kali maka Allah akan membalas shalawat kepadanya sepuluh 

kali. (HR. Muslim).
7
 

Majelis ini berkembang dengan pesat sebagai nilai spiritual di tengah-

tengah masyarakat, diantaranya karena sistemya yang sederhana dan praktis, 

maka sebagian masyarakat merasakan adanya daya tarik untuk mengikuti 

majelis Jalsatul Itsnain di Ponorogo. Majelis ini dikemas dengan lantunan 

sholawat, pembacaan kitab maulid, dzikir jalalah dan tausiyah dari beliau al-

Habib Syekh bin Musthofa Ba abud yang menjadikan majelis ini terasa damai 

dan khusuk ketika berada di dalamnya. Semua materinya adalah hal-hal yang 

memberikan  dorongan dan motivasi untuk mencintai Allah Swt dan Rasulullah 

Saw. 

Pemaknaan Jalsatul Ithnain itu sendiri masih perlu dikaji lebih mendalam 

dan melalui proses yang panjang, karena hal ini memerlukan sebuah kajian 

khusus sesuai dengan sang pendiri pertama majelis. Majelis Shalawat dan 

Ta‟lim Jalsatul Ithnain ini pertama kali yang mendirikan dan yang memberi 

                                                 
6
  Imam Abi al-Ḥusayn Muslim Bin al-Ḥujjah, Shahih Muslim, kitab al-Shalah, bab al-

Shalah „ala al-Nabi Salla Allahu „alayhi wa Sallama Ba‟da al-Tashahhud, (Beirut: Dar al-Fikri, 

1993 M), Jilid. 2, hal 191. 
7
  Imam Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, terj: Wawan Djunaedi 

Soffandi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta; Mustaqiim, 2004), jilid. 2, hal. 720. 
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nama adalah seorang ulama besar, juga seorang muhadits yang bernama al-

Musnid al-Imam al-Allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin 

Hafidz bin Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau berasal dari Tarim Hadramaut 

Yaman pengasuh Ribath Darul Musthofa. 

Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain yang diikuti oleh 

masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda, selain mempunyai 

motivasi dipastikan juga mempunyai dampak yang besar terhadap pengikutnya. 

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan praktik kegiatan, motivasi serta dampak 

Jalsatul Ithnain bagi pengikutnya di Ponorogo. Penelitian itu diberi judul 

“PERAN MAJELIS SHALAWAT DAN TA‟LIM “JALSATUL ITHNAIN” 

DALAM MENINGKATKAN RELIGIUSITAS JAMAAHNYA DI MASJID 

NU SULTAN AGUNG PONOROGO.” 

B. Fokus Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim 

Jalsatul Ithnain yang bertempat di masjid NU Sultan Agung Ponorogo. 

Penelitian ini mengenai motivasi jamaah Majelis Jalsatul Itsnain dalam 

mengikuti kegiatan tersebut serta dampak adanya Majelis terhadap religiusitas 

jamaahnya di Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul 

Ithnain di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo ? 

2. Apa motivasi jamaah mengikuti kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim  

Jalsatul Ithnain di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo? 

3. Bagaimana dampak kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain 

terhadap religiusitas jamaahnya di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain 

yang bertempat di Masjid NU Sultan Agung Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui motivasi para jamaah dalam mengikuti kegiatan Majelis 

Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain  di Masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui dampak religiusitas adanya kegiatan Majelis Majelis 

Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain terhadap jamaahnya di Masjid NU 

Sultan Agung Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Manfaat secara teoritis 

Dari hasil penelitian ini, secara teoritis penelitian  yang dilaksanakan 

diharapkan dapat memberikan pengertian yang dalam tentang Majelis 
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Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain baik pelaksanaan kegiatanya, 

motivasi  jamaahnya dan dampak religiusitas bagi jamaahnya di Ponorogo. 

2. Manfaat secara praktis 

Bagi para pengurus majelis dan jamaah, diharapkan akan menumbuhkan 

keyakinan dan kemantapan hati untuk terus istiqomah mengikuti kegiatan  

majelis  Jalstul  Itsnain.  

a. Dari aspek praktis, diharapkan dapat menjadi motivasi kepada 

masyarakat untuk senantiasa bershalawat kepada Nabi Muhammad 

SAW, sehingga masyarakat mempunyai kebiasaan yang baik dengan 

bershalawat sehingga akan menambah keberkahan bagi kehidupan 

mereka baik di dunia maupun di  akhirat. 

b. Bagi mahasiswa, sebagai sumbangan khazanah pemikiran Islam yang 

bisa digunakan untuk sumber  rujukan atau  referensi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan susunan yang sistematis dan mudah difahami oleh 

pembaca, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini sengaja penulis 

membagi menjadi lima bab, antara  bab satu dengan bab yang lain saling 

mengait, sehingga merupakan satu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang 

dimaksud kebulatan  disini adalah masing-masing bab dan sub bab masih 

mengarah kepada satu pembahasan yang sesuai dengan judul skripsi ini, dalam 

artian tidak mengalami penyimpangan dari apa yang dimaksud dalam masalah 

tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Bab kedua ini 

berisi tentang pengertian peran majelis, pengertian majelis 

shalawat, pengertian majelis ta‟lim, pengertian motivasi dan 

pengertian dampak religiusitas. 

BAB III : Metode Penelitian. Bab ketiga berisi tentang laporan hasil 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Yang meliputi 

pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan sistematika pembahasan.   

BAB IV : Deskripsi data umum dan data khusus. Bab keempat berisi tentang 

deskripsi laporan hasil penelitian yang berfungsi sebagai sajian data 

empiris tentang data dari hasil penelitian lapangan tentang Profil 

Jalsatul Ithnain. Adapun deskripsi data umum meliputi sejarah 

berdiri majelis, tujuan dan perkembangan majelis. Dan juga pelaku 

kegiatan Majelis Shalawat dan Taklim Jalsatul Ithnain yang 

meliputi dewan guru majelis, pengurus majelis, dan jamaah 

majelis. Sedangkan untuk deskripsi data khususnya adalah 

pelaksanaan kegiatan majelis, motivasi jamaah mengikuti majelis, 

dan dampak religiusitas para jamaah setelah mengikuti majelis. 
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BAB V :  Analisis data. Bab ini berisi tentang analis data dari rumusan 

masalah yang ada. Yaitu analisis tentang pelaksanaan kegiatan 

majelis, analisis tentang motivasi para jamaah mengikuti majelis, 

dan analisis tentang dampak religiusitas para jamaah setelah 

mengikuti majelis. 

BAB VI  : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang penulis 

susun, didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran-

saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain: 

Pertama, Nasy‟atul Azizah, skripsi STAIN Ponorogo tahun 2013 yang 

berjudul “Majelis Taklim Sebagai Lembaga Pendidikan Informal” (Studi kasus 

peran dan fungsi majelis taklim al-As‟ariyyah desa Bungur kec. Tulakan kab. 

Pacitan), penelitian ini menitikberatkan pada peran dan fungsi Majelis Taklim 

al-As‟ariyyah desa Bungur kec. Tulakan kab. Pacitan. Metode yang digunakan 

penelitian ini adalah adalah metodologi penelitian kualitatif.    

Penelitian yang pertama meneliti fungsi dan peran majelis taklim al-

As‟ariyyah Pacitan dimana majelis ini terbatas pada penelitian majelis ilmu 

serta fungsi dan peranya. Sedangkan penelitian ini, penulis meneliti peran 

Majelis Shalawat dan taklim Jalsatul Itsnain di Masjid NU sultan agung 

Ponorogo terhadap religiusitas jamaahnya.  

Kedua Lestiana Eka Pratiwi. 2010. Jurusan Tarbiyah PAI. Pelaksanaan 

Kegiatan Keagamaan di Majelis Ta‟lim Darul Qur‟an bagi Ibu-Ibu Desa 

Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Meliputi: Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan keagamaan Majelis Ta‟lim Darul Qur‟an bagi ibu-ibu 

Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan bagaimana upaya 
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kegiatan keagamaan Majelis Ta‟lim Darul Qur‟an bagi ibu-ibu Desa Pagotan 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metodologi 

dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural). 

Dengan Hasil penelitian, di majlis ta‟lim Darul Qur‟an terdapat salah satu 

kegiatan sima‟an  dan tafsir Qur‟an di majelis ta‟lim  Darul Qur‟an sudah 

berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Urgensi kegiatan sima‟an dan tafsir 

1 juz banyak diambil dari segi manfaatnya dengan hasil berhubungan dengan 

bagaimana amaliyah sehari-hari yang kita laksanakan berdasarkan al-Qur‟an 

sehingga menambah iman dan taqwa seperti ibadah, menambah wawasan 

keislaman, dan terutama meningkatkan SDM. 

Penelitian kedua, adalah meneliti kegiatan di majelis taklim Daarul 

Qur‟an Pagottan Geger Madiun. Majelis ini hanya terbatas pada jamaah ibu-

ibu. Isi dari majelisnya adalah majelis sima‟an dan tafsir al-Qur‟an serta 

dilengkapi majelis ilmu. Sedangkan penelitian ini, penulis meneliti peran 

Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Itsnain terhadap religiusitas jamaahnya di 

Masjid NU sultan agung Ponorogo.  

Ketiga Muhammad Abdul Aziz, 2016. Jurusan tarbiyah PAI. 

Meningkatkan Kecerdasan Spiritual melalui Kegiatan Manaqib Syaikh Abdul 

Qadir al-Jilany. (Studi kasus di Desa Mangunsuman Ponorogo). Penelitian ini 

menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada 

pengaruh berupa meningkatnya kecerdasan spiritual dengan melalui kegiatan 

Majelis Manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jilany di desa Mangunsuman 

Ponorogo. 
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Penelitian ketiga, adalah meneliti kegiatan di majelis manaqib Syaikh 

Abdul Qadir al Jailany pada aspek prningkatan kecerdasan spiritualnya di desa 

Mangunsuman Ponorogo. Sedangkan penelitian ini, penulis meneliti peran 

Majelis Shalawat dan ta‟lim Jalsatul Itsnain terhadap religiusitas jamaahnya di 

Masjid NU Sultan Agung Ponorogo.  

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Peran Majelis 

Menurut Abu Ahmadi, peran adalah kompleks penghargaan manusia 

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

berdasarkan status dan fungsi sosial.
8
 Sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia adalah suatu yang memegang bagian atau pimpinan yang 

terutama dalam terjadinya peristiwa.
9
 Peranan secara umum menunjuk pada 

keseluruhan peranan itu dan mentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk 

masyarakatnya, serta yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.
10

 

Sedangkan peran majelis ta‟lim adalah menjadi sarana dakwah dan 

tabligh yang bercorak islami, yang berperan sentral pada pembinaan dan 

peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. 

Disamping itu, yang lainnya ialah untuk menyadarkan umat Islam dalam 

rangka menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran agamanya yang 

konstektual kepada lingkungan hidup, sosial budaya, dan alam sekitar 

                                                 
8
 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal 106. 

9
 Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amelia, 2005) hal 735. 

10
 Ary. H Gunawan, Sosiologi Pendidikan : Solusi Semua Problem Pendidikan  (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2010) hal 41. 



 

13 

 

mereka, sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasathan 

yang meneladani kelompok lain.
11

 

Maka dalam pembahasan ini, makna peran majelis adalah berkah 

majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Itsnain yang dilaksanakan di masjid NU 

Ponorogo dalam meningkatkan kesadaram dan pemahaman para jamaahnya 

dalam mendalami serta mengamalkan agama Islam secara menyeluruh 

hingga mewujudkan cita-cita para jamaah yaitu menjadi insan yang sholih 

dalam kehidupannya. 

 

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Majelis Shalawat 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Membaca Shalawat 

Shalawat merupakan bentuk jamak yang berasal dari bahasa Arab 

ةى ا   bentuk kata tunggalnya adalah kata shalat  ا ل  ت yang berarti 

berdoa atau mendoakan.
12

 Membaca shalawat dalam kerangka agama 

adalah mendoakan Rasulullah Saw mendapatkan tambahan rahmat, 

kemuliaan, kehormatan dari Allah Swt. Dalam keterangan yang lain 

disebutkan, bahwa shalawat adalah bentuk plural dari shalat. Dan 

mempunyai dua macam arti, yaitu doa dan keberkatan. Shalat atau 

bentuk pluralnya shalawat dalam arti doa, ialah nama ibadah yang 

sebagian orang menyebutnya juga dengan istilah sembahyang, sedang 

shalat atau shalawat dalam artinya yang kedua keberkatan, ialah nama 

                                                 
11

 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal 119.  
12
 S. Askar, Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 

cetakan pertama, hal 423. 
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bagi permohonan keberkatan untuk Nabi Saw. Karena itu arti 

bershalawat kepada Nabi ialah menyampaikan permohonan keberkatan 

kepada Allah untuk Nabi Saw.
13

  

Ada juga yang mengatakan ia berarti taufik dari Allah Ta‟ala untuk 

mengeluarkan hamba-Nya dari kegelapan (kesesatan) menuju cahaya 

(petunjuk-Nya), sebagaimana dalam firman-Nya : 

ى الُّل رِهى َهكَهمنَهى ى ِهَلَه ى اظُّللُهيَهمتِه رِهجَه ُهمىآِّليَه ى اَّن ِهيى ُه َهلِّليى َهلَه ْه ُهمْهى َهآَه َه ِه َه ُه ُهىاِه ُهخْه هُه َه
٤٣-بِهماْهيُهؤْهآِهلِهنيَهىرَهحِه يمًاى - 

 

“Dialah yang bershalawat kepadamu (wahai manusia) dan 

malaikat-Nya (dengan memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia 

mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang).Dan 

adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.”.
14

 

Yang dimaksud dengan shalawat ialah membaca shalawat kepada 

Rasulullah, karena bershalawat kepada Rasulullah merupakan amal 

ibadah yang diberi pahala oleh Allah kepada yang mengerjakan.
15

 

Selain berarti do‟a dan keberkatan, para ulama sering mengartikan  pula 

shalawat dengan rahmat dan juga mengartikannya dengan karunia, yaitu 

segala macam kebaikan. Dan perintah untuk melaksanakan shalawat 

dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya : 

                                                 
13

 Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat (Solo: Ramadhani, 1996), hal 287. 
14

 Al-Qur‟an, 33: 43. 
15

 Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat, hal 287. 
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ى آَهلُه  ى َهلُّل  ى َهلَه ْه ِهى َه َهلِّليُه  ى مى اَّن ِه يَه ِّلى َهمى َه ُّيُّل َه  ِهنَّنى الَّن َهى َهآَه َه ِه َه َه ُهى ُه َهلُّل نَهى َهلَه ى الَّن ِه
لِه يمًاى   َه ْه

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
16

 

Shalawat dari Allah Swt kepada Nabinya, ialah pujian Allah 

terhadapnya, penyataan keutamaan dan kemuliaannya, serta maksud 

meninggikan dan mendekatkannya.
17

 Dalam keterangan yang lain, 

shalawat dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw berupa penambahan 

rahmat dan kemulyaan, sedangkan yang kepada selain Nabi 

Muhammad, berupa rahmat dan maghfirah (kasih sayang dan 

ampunan).
18

  

Adapun shalawat para malaikat kepada Nabi Muhammad Saw 

berupa permohonan rahmat dan kemulyaan kepada Allah bagi Nabi 

Muhammad Saw, dan yang kepada selain Nabi Muhammad Saw berupa 

permohonan rahmat dan maghfirah.
19

Adapun pengertian mukmin 

bershalawat kepada Nabi, ialah mengakui kerasulannya serta memohon 

kepada Allah semoga Allah melahirkan keutamaan dan kemuliaannya. 

Melahirkan keutamaan dan kemuliaannya adalah dengan melahirkan 

                                                 
16

  Al-Qur‟an,33: 56. 
17

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 1, terj: Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma‟arif, 1990), hal 

376. 
18

 Mohammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati dan Ma‟rifat 

Billah wa Birosulihi Saw (Jombang: DPP PSW, 2000), hal 25. 
19

 Mohammad Ruhan Sanusi, Ibid., hal 45. 



 

16 

 

agama yang dibawa Nabi Muhammad atas segala agama yang lain dan 

melahirkan kemuliaannya atas kemuliaan nabi-nabi yang lain.
20

 

Dalam keterangan yang lain disebutkan, yang dimaksud orang-

orang beriman bershalawat kepada Nabi itu berarti mereka mendo‟akan 

kepada Nabi agar Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada beliau, berkat 

jasa-jasa beliau di dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia 

dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Sebab tanpa Nabi, sebagai 

utusan Allah, manusia tidak akan dapat membedakan yang benar dan 

yang salah. Karena itulah, maka orang mu‟min di perintah oleh Allah 

untuk bershalawat kepada Nabi, suatu anjuran dalam rangka 

menunaikan ibadah kepada Allah Swt.
21

 

b. Kedudukan Shalawat 

Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw memiliki kedudukan 

yang tinggi di antara amalan orang Islam. Dikarenakan amalan 

tersebutadalah satu-satunya amalan yang Allah sendiri dan para 

malaikat-Nya juga melakukannya, di samping memerintahkan kepada 

hamba-Nya yang mukmin untuk melakukannya.
22

  

Shalawat merupakan amalan yang mutlak diterima Allah Swt. 

Mutlak diterima artinyatanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu 

seperti pada amalan-amalan yang lainnya. “Mutlak diterima” dapat 

                                                 
20

 Hasbi Ash Shidiqi, Pedoman Dzikir dan Do‟a (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 74. 
21

 Labib Mz, Keutamaan Shalawat Nabi dan Khasiat Asma‟ul Husna (Surabaya: Bintang 

Usaha Jaya, tanpa tahun), hal 8. 
22

 Penyiar Shalawat Wahidiyah, Badan Penyiaran dan Pembinaan Wahidiyah, Bahan Up 

Grading Da‟i Wahidiyah (Kediri: Kedonglo, 1989), hal 123. 
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dipahami bahwa sekalipun seseorang di dalam membaca shalawat 

kurang ḥuḍr, kurang   khusyuk ,bahkan sekalipun disertai dengan sikap 

ujub, riya, takabur, bacaan shalawatnya tetap diterima. Adapun ujub, 

riya, takabur-nya ada perhitungan sendiri, dalam arti tidak 

menyebabkan ditolaknya shalawat. Hal ini berbeda dengan amalan 

selain shalawat yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang harus 

dipenuhi. Kalau ketentuan-ketentuan itu tidak dipenuhi maka amalan 

tersebut tidak diterima oleh Allah. Semua amal selain bacaan shalawat 

apabila dilaksanakan dengan riya, ujub, takabur maka amal itu tidak 

diterima oleh Allah Swt.
23

  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

shalawat merupakan suatu ibadah yang menempati kedudukan yang 

tinggi dalam agama Islam. 

c. Hukum Bershalawat Kepada Nabi Saw 

Mengenai hukum bershalawat kepada Nabi, banyak ulama yang 

berbeda pendapat, apakah itu sunah atau wajib. Kemudian apakah 

shalawat itu fardhu „ain atau fardhu kifayah, lalu apakah satiap 

mendengar namanya disebut itu diharuskan bershalawat  atau tidak.
24

 

Imam Syafi‟i berpendapat, bahwa bershalawat di dalam duduk tashahud 

itu hukumnya wajib, tetapi Ulama‟ Jumhur berpendapat, bahwa itu 

hukumnya sunah. Imam Syakrowi berpendapat, bahwa bershalawat di 

                                                 
23

 Sokhi Huda, Tasawuf Kultural  Fenomena Shalawat Wahidiyah (Yogyakarta: LKiS, 

2008), hal 131. 
24

 Labib Mz, Keutamaan Shalawat Nabi dan Khasiat Asma‟ul Husna, hal 21. 
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dalam duduk tashahud akhir itu hukumnya wajib, dan cukup sekali saja 

bershalawat di dalam suatu majlis, yang di dalam majlis itu disebut 

nama rasul berulang kali. Dalam kitab “Fatḥ al-Bari”, Imam Ibnu 

Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang madzab atau pendapat para 

Ulama mengenai bershalawat sebagai berikut: Madzab Ibnu Jarir Al-

Thabari berpendapat, bahwa bershalawat kepada Nabi adalah suatu 

pekerjaan yang sangat disukai.  

Mazhab Abu Bakar Ar-Razi dan Ibn Hazm berpendapat bahwa 

bershalawat kepada Nabi itu wajib dalam seumur hidup sekali, baik 

dilakukan dalam shalat atau diluarnya, hal tersebut sama dengan 

mengucapkan kalimat tauhid.  

Mazhab Ibn Qashar berpendapat, bahwa bershalawat kepada Nabi 

itu merupakan suatu ibadah yang diwajibkan. Tetapi tidak ditentukan 

beberapa banyaknya. Jadi jika seseorang bershalawat biarpun hanya 

sekali maka terlepaslah ia dari kewajiban. Mazhab Syafii berpendapat, 

bahwa bershalawat itu wajib dibaca dalam tashahud akhir. Mazhab 

Sya‟bi dan Ishaq berpendapat, bahwa bershalawat itu wajib dalam 

kedua tashahud (awal atau akhir). Mazhab Abu Ja‟far Al-Baqir 

berpendapat, bahwa bershalawat itu wajib dibaca dalam shalat. Baik 

ditashahud awal atau akhir. Mazhab Abu Bakar Ibn Baqir berpendapat, 

bahwa bershalawat itu wajib hukumnya walau tidak ditentukan 

banyaknya.  
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Mazhab Ath-Thahawi dan sebagian Ulama Hanafiyah berpendapat, 

bahwa bershalawat itu diwajibkan pada setiap kita mendengar orang 

menyebut nama Nabi Muhammad. Pendapat ini telah dianut oleh Al-

Hulaymi dan segolongan ulama Syafi‟iyah.  

Demikianlah di antara beberapa pendapat tentang bershalawat 

kepada Nabi, dan untuk mengetahui faham mana yang harus dijadikan 

pegangan, maka perhatikan uraian Imam Ibn Qayim, bahwa beliau telah 

bersepakat wajibnya bershalawat bagi umat Islam. Bahkan beliau 

membantah faham yang tidak mewajibkan bershalawat kepada Nabi 

dalam Shalat dan menguatkan faham Imam Syafi‟i yang 

mewajibkannya. Beliau berkata: “Tidak jauh dari kebenaran bila kita 

berpegang bahwa bershalawat kepada Nabi itu wajib hukumnya”. Dari 

pendapat-pendapat tersebut maka jelaslah bahwa membaca shalawat 

kepada Nabi itu sangat dianjurkan, terutama di dalam shalat dan ketika 

mendengar nama Nabi Muhammad disebut.
25

 

d. Kecaman Terhadap Orang yang Tidak Mau Membaca Shalawat 

Selain keterangan yang menganjurkan agar umat Islam banyak 

membaca shalawat, juga banyak keterangan yang mengecam orang-

orang yang tidak mau membaca shalawat, di antaranya adalah: 

1). Digolongkan Orang yang Kikir 

ى الَّن ِهى َهلّه ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه َهلَّنمَهى ىرَه ُه ْهلُه ى ُه َهلِّلى:ىقَهملَه ىفُّيَهلَهمْه ىذُهكِهرْهتُه  ِهنَّنى اْهبَهخِه ْهلَهىآَهيْه
  َهلَهيَّنى

                                                 
25

 Labib Mz, Keutamaan Shalawat Nabi dan Khasiat Asma‟ul Husna, hal 21-23. 



 

20 

 

“Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya orang yang bakhil 

adalah orang yang disebut (nama)ku disampingnya dan dia tidak 

bershalawat kepadaku”.
26

 

Maka dari itu, setiap mendengar nama Nabi Muhammad Saw atau 

sebutan Rasulullah Saw, atau sebutan lain yang maksudnya adalah 

Nabi Muhammad Saw, supaya membaca shalawat. Pada umumnya 

shalawat yang dibaca pada saat seperti itu adalah shalawat yang 

pendek  atau singkat, misalnya: 

  َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ى َه ِّلدِهنَهمىُمُهَهيَّنٍدى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه َهلَّنمَهى

Hendaknya keterangan di atas dapat dijadikan pertimbangan 

untuk mengoreksi pribadi seorang muslim sampai seberapa dekat 

hubungan kedekatannya dengan Rasulullah. 

2). Dijauhkan dari Berkah 

دِهى َهيْه ىبَهمٍلىالَه ُّيُهبْهدَه ُهىفِه ْه ِهىِبِه ٍرىذِهيْه ى َهلَّنمَهىكُهلُّلى َهآْه ى الَّن ِهى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه ىرَه ُه ْهلُه قَهملَه
ىبُّيَهرَهكَه ٍى ىآِهيْه ى َهْه ُه ْه ٌق ى َهقْه َه ُهى َهبُّيْه ُّيَهرُه ةِهىفُّيَه ُه َه ى اْه َّن َه   الَّن ِهى َه

“Rasulullah Saw bersabda:Setiap perkara penting, yang tidak 

dimulai dengan Ḥamdalah dan shalawat, maka perkara itu terputus 

dari setiap keberkahannya”. (diriwayatkan oleh Al-Rahawayh).
27

 

Demikianlah suatu gambaran tentang celanya orang yang 

enggan bershalawat kepada Nabi, padahal pahala bershalawat dan 

                                                 
26

 Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah al-Naysabur al-Ma‟ruf bi al-Ḥakim, Mustadrak 

„ala shaḥiḥayni, kitab al-dua‟ wa al-Tasbih wa al-takbir wa al-Tahlil wa al-Dikr (Beirut: Dar Al-

Fikri, 2002 M / 1422 H), juz. 2, hal 106 
27

 Isḥaq Ibn Ibrahim, Musnad Isḥaq Ibn Rahawayh (Al-Madinah Al-Munawarah: 

Maktabah al-Iman,1412 H), Jld.III, hal 363. 
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sangsi orang yang enggan bershalawat kepada Nabi itu sudah cukup 

jelas. Oleh karenanya, hendaknya orang yang beriman 

memperbanyak membaca shalawat dalam rangka meraih pahala, di 

samping mendekatkan diri kepada Allah demi menjalankan perintah-

Nya. 

e.  Waktu-Waktu yang di Anjurkan Untuk Bershalawat Kepada Nabi 

Adapun waktu-waktu yang diperintahkan untuk membaca shalawat 

di antaranya yaitu: 

1) Ketika mendengar nama beliau. 

2) Ketika tashahud dalam shalat. 

3) Ketika Kutbah Jum‟at. 

4) Ketika menikah.
28

 

5) Ketika ada seruan adzan, Rasulullah Saw barsabda: 

ى َهلَّنمَهى ِهذَهىَسَهِهعْه ُهمُهى اْهلِّلدَه ءَهىفُّيَه ُّيَهقُه ُهاُه ْه ىآِهثْهلَهىآَهمى ى الَّن ِهى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه ىرَه ُه ْهلُه قَهملَه
ى ُهَّنى َهلُّل ْه ى َهلَهيَّنى   ُّيَهقُه ْهلُه

“Rasulullah Saw bersabda: Apabila kamu mendengar adzan, 

maka jawablah seperti apa yang diucapkan, kemudian 

bershalawatlah kepadaku”(diriwayatkan oleh Muslim).
29

 

6). Ketika awal dan akhir doa 

                                                 
28

 Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, Irsyadat ba‟adh al-Mukhalafat fi ath 

Thahah, alShalah, al-Masajid,terj:NurAlim (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2006), hal 241. 
29

 Al-Imam Abi Al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥujjaḥ, Shaḥiḥ Muslim, bab istijabu al-qawl 

misla qawl al-muaddin (Beirut: Dar Al-Fikri, 1993), juz. 2, hal 326. 
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ى اْه َهيَهمءِهى َه ىبُّيَهنيْه ى َهلَّنمَهى ِهنَّنى اْهدُه َهمءَهىآَه ْهقُّيُه ْهفٌق ى الَّن ِهى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه ىرَه ُه ْهلُه قَهملَه
ى ُه َهلِّل ى َهلَه ىنَهبِه ِّل َهى ءٌقىحَه َّن لْه ُهى َهيْه ىالَه َه ْهعُهدُهىآِه َهرْه ِه   َه اْه

“Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya do‟a itu berhenti 

antara langit dan bumi, tiada naik barang sedikitpun dari padanya, 

sehingga kamu bershalawat kepada Nabimu (diriwayatkan oleh 

Tirmidhi).
30

 

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa shalawat merupakan 

salah satu syarat utama dalam berdo‟a. Tanpa dilengkapi shalawat, 

do‟a seseorang akan tertahan di antara langit dan bumi dan dengan 

diucapkannya shalawat dalam berdo‟a maka do‟a tersebut akan 

sampai kepada Allah Swt. 

7). Ketika tiap mengadakan pertemuan 

ىقُّيَه ْهمٌقىَمَهْهلِه ًامىَلَهْهى َه ْهكُهرُه ْه ى ىجَهلَهسَه ى َهلَّنمَهىآَهيْه ى الَّن ِهى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه ىرَه ُه ْهلُه قَهملَه
ى بُّيَه ُهمْهى َه ِهنْه ى َهمءَهى َه َه ى ِهالَّنىكَهمنَهى ِهرَهةًاىفَهإِهنْه ىَلَهْهى ُه َهلِّل ْه ى َهلَه ىنَهبِه ِّل ِهمْه ىفِه ْه ِهى َه  الَّن ُهى ُّيَهعَهمَلَه

  ْ  َهمءَهىغَهفَهرَهَلَهُهم

“Rasulullah Saw bersabda: Tidak duduk suatu kaum dalam 

suatu  pertemuan (majlis), sedang mereka tidak menyebut nama 

Allah Ta‟ala dan  tidak bershalawat kepada Nabi-Nya, melainkan 

akan mengalami kekurangan,  maka jika Allah menghendaki 

niscaya akan mengadzabnya dan jika Allah  menghendaki niscaya 

mengampuninya”.
31

 

8). Pada Malam Jum‟at 

عَه ِهى لَه ُهى ْلْهُهيْه عَه ِهى َهاَه ُّيْه ى ُّيَه ْهمُهى ْلْهُهيْه ى َهلَّنمَهى ِهذَه ىكَهمنَه ى الَّن ِهى َهلَّن ى الَّن ُهى َهلَه ْه ِهى َه ىرَه ُه ْهلُه قَهملَه
ةَهى َهلَهيَّنى ثِهرُه ْه ى اْه َّن َه    فَه َهكْه

                                                 
30

 Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidhi, bab ma jaa fî fadhli al-
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“Rasulullah Saw bersabda: Apabila siang hari jum‟at dan 

malam harinya tiba, maka perbanyaklah oleh kalian membaca 

shalawat untukku”.
32

 

Hadis di atas mengandung perintah kepada kita agar 

bershalawat kepada Rasulullah, dikhususkan pada Hari Jum‟at, 

baik dimalam atau siang Hari Jum‟at, karena di Hari Jum‟at 

merupakan lebih baik-baiknya hari, dan ada saat segala do‟a 

dikabulkan.  

Demikianlah di antara waktu dan tempat untuk bershalawat 

kepada Nabi, dan masih banyak lagi waktu dan tempat untuk 

bershalawat yang tidak dicamtumkan dalam pembahasan ini 

mengingat keterbatasan dalam pembahasan. Umpamanya, ketika 

shalat jenazah pada takbir yang kedua, ketika pada permulaan 

khutbah setelah membaca tahmid, ketika tertimpa kesusahan dan 

kesulitan dan lain sebagainya.  

Al-Qur‟an menjelaskan barang siapa mengerjakan satu 

kebajikan akan  dilipat gandakan sepuluh kali, maka shalawat atas 

Nabi adalah satu kebajikan yang berpahala sepuluh kali. Dalam 

hadis diterangkan bahwa barang siapa yang membaca shalawat satu 

kali kepada Nabi Saw, maka Allah akan membalas shalawatnya 

sepuluh kali. Adalah ingatnya Allah kepada seorang hamba jauh 

lebih bernilai dibandingkan dilipat gandakannya pahala suatu amal. 
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Demikianlah, Allah Swt menjadikan balasan dhikir kepada-Nya 

adalah dhikir (ingat)Nya kepadanya, dan balasan dhikir (shalawat) 

kepada Nabi adalah ingatnya Nabi kepadanya.
33

 

f.  Macam-Macam Shalawat 

Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw memiliki beraneka 

macam bentuk, yang dapat dikelompokkan menjadi 2: 

1). Ditinjau dari redaksi 

Shalawat dari redaksinya dapat dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu shalawat ma’thura>h dan shalawat ghayr ma’thura>h.
34

 

2). Ditinjau dari Segi Makna dan Fungsi 

Dilihat dari segi makna dan fungsi shalawat kepada Nabi 

Muhammad Saw, Syekh Ahmad al-Tijani mengemukakan dua 

bentuk shalawat yang tampaknya relevan dalam pemahaman 

pembacaan shalawat ini. Shalawat yang diungkapkan oleh Syekh 

Ahmad al-Tijani adalah shalawat al-fatih dan jawhara>h al-kama>l. 

Dari segi redaksi pembagian shalawat dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a). Shalawat Ma’thura>h 

Shalawat ma’thura>h adalah shalawat yang redaksinya 

langsung diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salah satu contohnya 

adalah shalawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca dalam tashahud 
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akhir dalam shalat. Adapun redaksi shalawat Ibrahimiyah yang 

masyhur adalah: 

ى ى َهلَه ى ِهبُّيْهرَه هِه ْهمى َه َهلَه ى َهلِه ىُمُهَهيَّنٍدىكَهيَهمى َهلَّن ْه تَه  َهالَّن ُهمَّنى َهلِّلى َهلَه ىُمُهَهيَّنٍدى َه َهلَه ى َهلِه
  ِهبُّيْهرَه هِه ْهمىِهى

Shalawat ini tidak memakai kata sayyidina. Memang semua 

shalawat ma’thura>h tidak ada yang memakai kata tersebut. Ini 

menunjukkan keluhuran dan budi Rasulullah yang tidak mau 

menonjolkan diri. Rasul selalu ber-tawaḍu‟ (sopan santun dan 

lemah lembut) kepada siapapun, suatu sikap budi luhur yang 

seharusnya ditiru oleh umatnya.
35

 

Kaum Sunni sering membaca shalawat dengan tambahan 

kata sayyidina, kata tersebut merupakan tambahan dari para 

sahabat nabi dan dari para ulama sebagai ungkapan rasa ta‟ẓim 

dan maḥabbah. Sudah sewajarnya kita menyebut Nabi 

Muhammad SAW dengan sayyidina, atau kata lain yang 

maksudnya sama, seperti kanjeng, gusti, bendara, dan baginda. 

Nabi Muhammad adalah kekasih Allah dan beliau merupakan 

pemimpin para nabi dan utusan Allah, bahkan pemimpin seluruh 

makhluk. Oleh karena itu, bukanlah suatu yang aneh dan bahkan 

merupakan suatu bentuk atau wujud rasa ta‟ẓim kita kepada nabi 

jika kita menambahkan kata sayyidina di depan nama beliau yang 
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kenyataannya adalah pemimpin para nabi dan utusan Allah serta 

pemimpin seluruh makhluk di alam ini.
36

 

Allah melarang memanggil Nabi Muhammad hanya dengan 

menyebut “ya Muhammad” dan panggilan lain yang tidak 

mengandung nilai ta‟ẓim (mengagungkan atau memuliakan), 

sebagaimana firman-Nya: 

لَه ُهمْهىكَهدُه َهمءىبُّيَهعْهضِه ُهمىبُّيَهعْهضمًاى ىبُّيَه ُّيْه ىَتَهْهعَهلُه  ىدُه َهمءى ارَّن ُه لِه  الَه

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti 

panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang 

lain)”. 

Di dalam ayat lain disebutkan larangan Allah: 

 

ىَتَهْه َهرُه  ىاَه ُهى ِّلى َهالَه ى الَّن ِه ى َه ْهتِه ىفُّيَه ْه َه ى ُّيَهرْهفُّيَهعُه  ى َه ْه َه  َه ُهمْه ى آَهلُه  ىالَه مى اَّن ِه يَه  َهمى َه ُّيُّل َه
عُهرُه نَهى ى َهشْه ى َه ْهيَهماُه ُهمْهى َه َهن ُهمْهىالَه ىاِهبُّيَهعْهٍضى َهنىَتَهْهبَهطَه رِهىبُّيَهعْهضِه ُهمْه ىكَهجَه ْه  -بِهماْهقَه ْهلِه
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu 

berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana 

kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, 

supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak 

menyadari”
38

 

Kedua ayat tersebut menekankan adab terhadap Rasulullah. 

Memanggil nama beliau tanpa penghormatan dan berbicara keras 
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terhadapnya adalah tidak sopan dan merupakan perilaku buruk 

yang dapat mengakibatkan terhapusnya amal kebaikan.  

b). Shalawat Ghayr Ma’thura>h 

Shalawat ghayr ma’thura>h adalah shalawat yang disusun 

oleh selain nabi Muhammad Saw. Ia bisa disusun oleh para 

sahabat, tabi‟in, ulama, atau yang lainnya dari kalangan umat 

Islam. Pada umumnya  shalawat ghayr ma’thura>h ini panjang, 

susunan bahasanya disertai dengan kata-kata indah yang 

mengekspresikan penghormatan, pujian, dan sanjungan yang 

romantis sebagai cetusan dari getaran jiwa maḥabbah (cinta) dan 

shawq (rindu) yang mendalam. Bahkan tidak sedikit shalawat 

yang disusun dengan menggunakan kesusteraan tinggi, 

menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk naẓam atau syi‟ir, 

sajak, dan puisi. Selain itu, dalam shalawat ghayr ma‟thura>h 

juga banyak disertakan do‟a-do‟a munajat (mengadu) kepada 

Allah dan kalimat-kalimat tashafu‟an (memohon syafaat) kepada 

Rasulullah. Hal tersebut menambah ikraman (sikap memuliakan), 

ta‟ẓiman (sikap mengagungkan), dan maḥabbah yang semakin 

mendalam.
39

 

Ada begitu banyak  ragam shalawat  ghayr ma’thura>h 

dengan nama-nama yang bermacam. Jumlah shalawat  ghayr 

ma’thura>h sangat banyak. Dalam hal penamaannya, ada shalawat 
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yang menggunakan nama muallif-nya, ada shalawat yang diberi 

nama menurut faidah yang terkandung di dalamnya, ada juga 

shalawat yang namanya diambil dari salah satu kalimat yang ada 

di dalamnya. Di antara contoh shalawat  ghayr ma’thura>h adalah: 

shalawat nariyah, shalawat burdah, shalawat munjiyat.
40

 

Sebagian besar shalawat ghayr ma’thura>h mengandung 

berbagai ajaran dan bimbingan. Ada yang mengandung ajaran 

bidang akhlak, etika, ajaran tauhid, ajaran haqiqat, ajaran 

ma‟rifat, dan ada juga yang mengandung ajaran syari‟at. Sebagai 

contoh adalah shalawat mashishiyah yang disusun oleh Syaikh 

Abdussalam bin Mashishi, shalawat ini berisi ajaran tauhid. 

Shalawat lainnya adalah shalawat burdah yang disusun oleh 

Syaikh Muhammad Bushairi, shalawat ini mengandung dorongan 

batin yang menggugah serta menunjukkkan rasa maḥabbah 

(cinta) dan shawq (rindu) kepada Rasulullah SAW.
41

 

g. Keutamaan dan Manfaat Membaca Shalawat 

Terdapat banyak keterangan yang berhubungan  dengan keutamaan 

dan manfaat  membaca shalawat, di antaranya berikut ini:  

1) Mendapat kesempurnaan iman bila dibaca 100 kali.  

2) Mendapat curahan rahmat dan kebajikan dari Allah.  

3) Mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

4) Mendapat derajat yang tinggi dan menghapuskejahatan.  
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5) Mendapat pahala seperti pahala memerdekakan budak.  

6) Mendapat syafaat besok di hari kiamat.  

7) Mendapat prioritas hubungan dekat dengan Nabi.  

8) Digolongkan orang yang shalih dan dijauhkan dari penyesalan dan 

kerugian.  

9) Melapangkan rizki, menghilangkan kesulitan dan kesusahan.  

10) Membuka kesempatan berbicara dengan Nabi.  

11) Dapat menghapus dosa bila dibaca 3 kali secara rutin.  

12) Memperoleh penyertaan dari Malaikat Rahmah.  

13) Sebagai pengganti shadaqah bila ia tidak mampu bershadaqah.  

14) Melipat gandakan pahala sepuluh kali.  

15) Melapangkan dada hingga ia mudah menerima sesuatu.  

16) Menyebabkan do‟a bisa sampai ke hadirat Allah.  

17) Melepaskan kebingungan di Hari Kiamat nanti.  

18) Merapatkan kedudukan kepada Nabi Saw nanti.  

19) Menunaikan tugas dari perintah Allah yang berarti melepaskan 

diri dari murkanya.
42

 

Adapun manfaat membaca shalawat yang paling besar adalah 

tercetaknya pribadi Rasulullah Saw, atau dengan kata lain, selalu 

terbayang kepada Rasulullah Saw. Dengan demikian, terjalin 

hubungan jiwa yang sangat erat antara yang membaca shalawat 

dengan Rasulullah. Eratnya hubungan jiwa dengan rasulullah 
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merupakan pondasi iman dan takwa, menjadi patri maḥabbah kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Sementara iman, takwa, dan maḥabbah 

merupakan benteng keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia lahir 

dan batin di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hubungan umat Islam 

dengan Rasulullah sebagai pemimpin, pembimbing, dan pembela dari 

kesesatan dan kehancuran harus selalu dipupuk, ditingkatkan, dan 

disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Hubungan yang masih bersifat 

formalitas, ala syari‟ah harus ditingkatkan menjadi hubungan jiwa 

yang lebih akrab, mesra, dan terpadu sehingga menjadi semacam 

hubungan molekuler yang lebih kokoh lahir-batin. Sebab, Rasulullah 

sendiri menjadi rahmat bagi sekalian alam dan selalu menyayangi dan 

memaafkan setiap mu‟min telah meletakkan dan meratakan lem 

perekat hubungan terhadap sekalian para umat.
43

 Hal ini sesuai dengan 

firman Allah AWT: 

ى ى َهلَه ْه ُهمىبِهماْهيُهؤْهآِهلِهنيَه ى َهلَه ْه ِهىآَهمى َهلِه ُّلمْهىحَهرِه صٌق ى َهنفُه ِه ُهمْهى َهزِه زٌق ىآِّليْه ىجَهمءكُهمْهىرَه ُه لٌق اَهقَهدْه
ىرَّنحِه مٌقى ١٢٨-رَهؤُه فٌق - 

 “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 

sendiri,berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi 

Penyayang terhadap orang-orang mukmin”.
44

  

Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw dapat menjadi wasilah 

(perantara), dan dengan wasilah ini orang yang membaca shalawat 
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akan memperoleh garansi syafaat dari Nabi Saw. Istilah syafaat secara 

bahasa berarti pertolongan. Dengan kata lain, shafa‟at adalah 

mengusahakan kebaikan bagi orang lain atau memberikan jasa-jasa 

baik kepada orang lain tanpa mengharap upah atau imbalan jasa, atau 

memberi jasa, baik diminta maupun tidak, tanpa pamrih.
45

 

Syafaat Rasulullah terjadi di dunia dan akhirat, syafaat Rasul di 

dunia yang paling berharga dan tidak ternilai adalah iman dan Islam di 

dada setiap muslimdan mukmin. Dengan demikian, boleh dikatakan 

bahwa syariat dan tuntunan Rasulullah adalah wujud dari shafa‟atnya. 

Selain itu, seperti kita sadari dari kenyataan yang ada bahwa tuntunan 

Rasulullah tersebutdisalurkan dan disampaikan kepada umat manusia 

melalui proses yang panjang: melalui para sahabat kepada tabi‟in, 

tabi‟at al-tabi‟in, ulama salaf, awliya‟, shalihin, ulama khalaf, kiai, 

cendekiawan, para ustadz, para guru, dan akhirnya sampai kepada 

kita. Ini berarti bahwa generasi setelah Rasul adalah generasi 

perantara yang menyampaikan ajaran Rasul kepada kita. Mereka itu 

adalah penyalur Syafa‟at rasul kepada umatnya.
46

 

Adapun syafaat Rasulullah di akhirat kelak, atau yang biasa 

disebut al-Shafa’ah al-‘uẓma, adalah pertolongan yang agung yang 

sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di padang mahsyar 

kelak. Pada saat itu, seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam 

AS sampai manusia yang terakhir akan dikumpulkan. Pada saat itulah 
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terjadi suatu peristiwa yang maha dahsyat, suatu tragedi kebingungan 

umat manusia yang sangat memuncak dan belum pernah dialami 

manusia sebelumnya. Semua manusia berada di bawah terik panas 

matahari yang pada saat itu diturunkan oleh Allah sampai hanya 

tinggal setinggi galah. Pada hari itu, atau yang biasa disebut yawm al-

ḥashr, setiap manusia mengalami problemnya sendiri sebagai akibat 

dari perbuatannya ketika hidup di dunia. Mereka sering 

berkonfrontasi, saling menuduh satu sama lain, dan mereka saling 

melarikan diri karena takut terkena tuntutan.
47

 

Di dalam peristiwa dahsyat di padang mahsyar tersebut, timbul 

kepanikan yang sangat memuncak. Semua manusia sibuk mencari 

pertolongan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga nabi 

terakhir sebelum Nabi Muhammad. Akan tetapi, mereka semua tidak 

bisa memberi pertolongan. Pada saat itulah Nabi Muhammad Saw 

tampil memberikan pembelaan dan pertolongan kepada umat manusia 

dengan bersujud memohon ampunan dan kasih sayang Allah. Dan 

Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayangpun akhirnya 

berkenan mengabulkan munajat Nabi muhammad Saw. Inilah yang 

dimaksud dengan al-shafa‟ah al-„uẓma (shafa‟at yang paling agung).
48

 

Dalam pengertian yang lain bahwa majelis shalawat adalah suatu 

perkumpulan para jamaah di tempat tertentu yang di dalamnya 

dibacakan dzikir-dzikir shalawat dan pujian-pujian serta sejarah 
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perjuangan hidup kepada Nabi Muhammad SAW untuk menambah 

rasa cinta dan harapan syafaat beliau serta untuk meneladani akhlaq 

beliau Nabi Muhammad SAW. 

 

3. Pengertian dan Ruang Lingkup  Majelis Taklim 

a. Pengertian dan Dasar Hukum Majelis Taklim 

Majelis Taklim menurut bahasa adalah terdiri dari dua kata yakni: 

“majelis” yang berarti tempat duduk atau sidang, “taklim” yang berarti 

pelajaran ilmu.
49

 Jadi majelis taklim adalah suatu komunitas muslim 

yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran tentang ajaran agama 

Islam. 

Sedangkan menurut istilah majelis taklim adalah suatu lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibimbing oleh 

seorang alim ulama, yang bertujuan membina dan mngajarkan hubungan 

antara manusia dengan Allah SWT dan antara manusia dengan sesama 

manusia yang bertujuan untuk membina masyarakat yang bertakwa dan 

beriman kepada Allah SWT.
50

  

Adapun dasar hukum adanya majelis taklim adalah pada firman 

Allah SWT yang berbunyi: 

ى ُهرِه دُه نَهى َهجْه َه ُهى يِّل ى َهدْه ُه نَهىرَهبُّيَّن ُهمىبِهماْهغَهدَه ةِهى َه اْهعَهشِه ىآَه َهى اَّن ِه يَه ْهىنُّيَهفْه َه َه   َه  ْهِبِه
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 “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhan-Nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-

Nya.
51

  

Yahya bin katsir menyebutkan bahwa firman Allah SWT itu 

maksudnya adalah majelis-majelis fiqh.
52

 

ى َهاْهبَهمبِه اُه  ى اْه ى ُه ْه ى ُّيَهعْهلَهيُه نَهى ِهَّنَّنَهمى ُّيَه َه َهكَّنرُه ى ُّيَهعْهلَهيُه نَهى َه اَّن ِه يَهىالَه  قُهلْهىهَهلْهى َه ْه َه ِهيى اَّن ِه يَه

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran." .
53

 

ى ُه  ُه  ى اْهعِهلْهمَهىدَهرَهجَهمٍتى َه الَّن ُهىِبِهَهمى ُّيَهعْهيَهلُه نَهىخَهبِهريٌقى ى آَهلُه  ىآِهل ُهمْهى َه اَّن ِه يَه ى الَّن ُهى اَّن ِه يَه   ُّيَهرْهفَه ِه

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu (agama) beberapa 

derajat." .
54

 

Sebuah keterangan dari Ibnu Abbas menyebutkan, “Allah SWT 

mengangkat derajat para ulama di hari kiamat dengan tujuh ratus derajat 

dibandingkan kaum mukmin yang lain. Sedangkan jarak antara derajat 

satu dengan derajat yang lai adalah sejauh perjalanan lima ratus tahun.” 

Keutamaan itu adalah karena ilmu merupakan dasar ibadah dan sumber 
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kebaikan. Sebagaimana kejahilan merupakan pangkal setiap keburukan 

dan asal semua bencana.
55

 

b. Anjuran untuk Menghadiri Majelis para Ulama 

ى ىآِهيىكُهلِّلىفِهرْهقَهٍ ىآِّللُّيْه ُهمْهىطَهآ ِهفَه ٌقىاِّل َه ُّيَهفَهقَّن ُه  ْهىِفِه ىاِه َهلفِهرُه  ْهىكَهآفَّن ًاىفُّيَهلَه ْهالَهىنُّيَهفَهرَه ى اْهيُهؤْهآِهلُه نَه  َهآَهمىكَهمنَه

ىاَهعَهلَّن ُهمْهىَيَهْه َهرُه نَهى ى ِهذَه ىرَهجَهعُه  ْهى ِهاَه ْه ِهمْه   ادِّل يِهى َهاِه ُهل ِهرُه  ْهىقُّيَه ْهآَه ُهمْه
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat mejaga dirinya.”.
56

 

Ayat ini menggabungkan dorongan untuk belajar dan menjara 

adalah perintah untuk mendalami agama, serta dakwah di jalan Allah dan 

di jalan yang lurus. Allah berfirman dalam rangka mendorong untuk 

bertanya dalam urusan agama yang dirasakan sulit, kepada ulama yang 

mengamalkan ilmunya. Allah SWT berfirman,  

رِهى ِهنىكُهل ُهمْهىالَهى ُّيَهعْهلَهيُه نَهى لَهى ا ِّلكْه  -٧-فَهم ْه َهاُه  ْهى َههْه

Maka bertayalah kalian kepada orang-orang yag berilmu jika kalian 

tidak mengetahui.”.
57

 

Dari Abdullah bin „Amr disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu 

ketika memasuki masjid, beliau melihat dua majelis. Disalah satu 

majelis, orang-orang berdoa dan berharap kepada Allah SWT, sedangkan 
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di majelis yang lain orang-orang mempelajari fiqih dan mengajarkannya. 

Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kedua majelis ini berada dalam 

kebaikan, salah satunya lebih utama dari pada yang lain. Mereka berdoa 

dan berharap kepada Allah SWT, jika dikehendaki mereka diberi dan jika 

tidak dikehendaki mereka ditolak. Adapun yang lain, mereka belajar dan 

mengajar orang yang bodoh. Dan sesungguhnya aku diutus sebagai 

pengajar. Mereka ini lebih utama.” Lalu beliau mendatangi mereka dan 

hingga duduk bersama mereka.
58

  

Dari Abu Uma>mah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya Luqman al-Haki>m berkata kepada putranya, “Wahai 

anakku, hendaklah engkau senantiasa duduk bersama para ulama dan 

dengarkanlah perkataan orang-orang yang bijak, karena sesungguhnya 

Allah SWT menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, 

sebagaimana Dia meghidupkan bumi yang tandus dengan hujan yang 

deras.”
59

 

c. Keutamaan mengikuti Majelis Ta‟lim 

Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab r.a bahwa, sesungguhnya 

seseorang yang keluar dari rumahnya dengan memiliki dosa sebesar 

Tihamah, apabila mendengar seorang alim berbicara dia kembali ke 

rumahnya dalam keadaan tidak memiliki dosa. Karena itu janganlah 

kalian memisahkan diri dari majelis para ulama, karena sesungguhnya 
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Allah SWT tidak menciptakan di atas bumi suatu tanah yang lebih mulia 

daripada majelis-majelis dzikir.
60

  

Ka‟ab al-Ahba>r mengatakan, “Seandainya pahala-pahala majelis-

majelis ilmu tampak oleh manusia, niscaya mereka akan berbunuh-

bunuhan untuk mendapatkannya, sampai-sampai orang yang memiliki 

pasar meminggalkan pasarnya.” Atha‟ mengatakan, “Sebuah majelis ilmu 

menghapuskan tujuh puluh majelis senda gurau.” 

Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan, “Majelis dakwah 

kepada Allah SWT dan dzikir orang-orang saleh merupakan sabun dan 

air bagi hati. Bagi hati yang memiliki kotoran yang tebal  maka majelis 

ilmu itu menjadi sabun baginya. Sedangkan untuk hati yang hidup, 

majelis itu menjadi air yang memberika minum dan menambah hidup 

baginya.”
61

 

Beliau juga mengatakan, “Tidaklah dibuat suatu majelis ilmu atau 

melainkan majelis dzikir kepada Allah SWT, melainkan Dia buatkan dari 

majelis itu awan putih, lalu Dia giring menuju kaum yang tak pernah 

melakukan kebaikan sama sekali lalu menghujankannya, sehingga 

mereka semua menjadi orang-orang yang bahagia.” Beliau juga 

mengatakan, “Masuklah ke dalam keberkahan orang-orang saleh. 

Seandainya engkau duduk di dekat mereka dalam keadaan lalai tetapi 

mempunyai niat yang baik, mereka akan memberimu yang ada pada 

                                                 
60

 Al-Habib Zain bin Smith, hal 109. 
61

 Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Ibid., hal 109. 



 

38 

 

mereka. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara, berkat mereka, 

orang yang bergaul dengan mereka.” 

Abu al-Laits mengatakan, “Seseorang yang duduk di sisi orang 

alim dan tidak mampu menghafal sedikit ilmu, tetap mendapatkan 

kemuliaan. Yaitu keutamaan orang yang belajar, terpelihara dari dosa, 

mendapatkan rahmat ketika keluar dari rumahnya, turut mendapat bagian 

ketika rahmat turun kepada orang-orang yang berada dalam halaqah, dan 

akan dituliskan baginya ketaatan selama tetap mendengarkan.apabila 

hatinya sempit karena tidak dapat memahami maka kesedihannya 

merupakan penghubung menuju hadirat Allah SWT karena Allah 

berfirman, “Aku disisi orang-orang yang hatinya sedih karena Aku.”. 

Artinya, Allah SWT menjadi penghibur dan penolong mereka.”
62

  

Dari berbagai pendapat di atas bahwa pengertian majelis ta‟lim 

menekankan pada adanya perkumpulan manusia disuatu tempat yang di 

dalamnya membahas tentang halal haram atau membahas tentang 

berbagai ilmu-ilmu agama Islam yang bertujuan untuk mendalami serta 

memahami ajaran agama Islam secara mendalam supaya ibadah yang 

dilakukan diterima oleh Allah SWT karena didasari dengan ilmu. 

4. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut  

bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi  
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dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 

dorongan, pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.
63

 

Dapat dinyatakan bahwa motivasi merupakan akibat dari interaksi  

seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat 

perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam 

menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang-orang lain yang 

menghadapi situasi yang  sama. Bahkan seseorang akan menunjukkan 

dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu 

yang berlainan pula. Misalnya, tidak mustahil seorang mahasiswa sangat 

tekun membaca suatu novel yang dianggapnya menarik sampai ia selesai  

membaca buku tersebut, akan tetapi ia segera merasa bosan atau mengantuk  

kalau menghadapi buku teks yang sebenarnya harus dikuasainya dalam  

menghadapi ujian yang akan segera ditempuh di sekolahnya. Berarti apabila 

berbicara mengenai motivasi salah satu hal yang amat penting untuk 

diperhatikan ialah bahwa tingkat motivasi berbeda antara seseorang dengan 

orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan.  

a. Macam-Macam Motif  

Motif dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:  

1). Motif Biogenesis  

Motif Biogenesis yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan- 

kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya, misalnya lapar, haus,  
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kebutuhan akan kegiatan dan istirahat, mengambil nafas, seksualitas, 

dan sebagainya.   

2). Motif Sosiogenesis  

Motif Sosiogenesis yaitu motif-motif yang berkembang berasal dari  

lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada. Jadi motif ini 

tidak  berkembang dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh 

lingkungan kebudayaan setempat. Misalnya keinginan memancing, 

jalan-jalan, makan soto dan sebagainya.   

3). Motif Teologis  

Dalam motif ini manusia adalah sebagai makhluk yang berketuhanan, 

sehingga ada interaksi antara manusia dengan Tuhannya,  seperti 

ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keinginan untuk 

mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk merealisasikan 

norma-norma sesuai agamanya.
64

 

Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog menyebut 

motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan 

keinginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang diarahkan oleh 

tujuan. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep, seperti kebutuhan untuk 

berprestasi, kebiasaan, dan keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. 

Penggolongan lain yang didasarkan atas terbentuknya motif, terhadap dua 

golongan, yaitu motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan 

sudah ada sejak dilahirkan dan tidak perlu dipelajari. Motif bawaan ini 
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misalnya, makan, minum, dan seksual. Motif yang kedua adalah motif 

yang timbul karena kedudukan atau jabatan.
65                                                            

Dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik, 

timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah 

ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan 

kebutuhannya. Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena adanya 

rangsangan dari luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat 

minat yang positif  terhadap kegiatan pendidikan timbul karena melihat 

manfaatnya.
66

 

b. Teori Perilaku Sosial Max Weber   

Untuk melihat motivasi para pengikut jalsatul Ithnain maka akan 

dibahas teori perilaku sosial Max Weber, Mengenai teori perilaku sosial 

Max Weber atau sering disebut dengan tindakan sosial, sebelumnya yang 

perlu dibahas adalah apa yang disebut dengan sosiologi menurut Max 

Weber. Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang 

institusi-institusi sosial, sosiologi Weber adalah ilmu tentang perilaku 

sosial.Menurutnya terjadi suatu pergeseran tekanan ke arah keyakinan, 

motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya 

memberi isi dan bentuk kepada kelakuannya. 
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 Kata perikelakuan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan 

yang bagi sipelaku mempunyai arti subyektif. Mereka dimaksudkan 

Pelaku hendak mencapai suatu tujuan, atau ia didorong oleh motivasi. 

Perikelakuan menjadi sosial menurut Weber terjadi hanya kalau dan 

sejauh mana arti maksud subyektif dari tingkahlaku membuat individu 

memikirkan dan menunjukkan suatu keseragaman yang kurang lebih 

tetap. Pelaku individual mengarahkan kelakuannya kepada penetapan- 

penetapan atau harapan- harapan tertentu yang berupa kebiasaan umum 

atau dituntut dengan tegas atau bahkan dibekukan dengan undang 

undang.  

Orang yang dimotivir untuk membalas atas suatu penghinaan di 

masa lampau, mengorientasikan tindakannya kepada orang lain. Itu 

kelakuan sosial.Menurut Weber Kelakuan sosial juga berakar dalam 

kesadaran individual dan bertolak dari situ.Tingkah laku individu 

merupakan kesatuan analisis sosiologis.  

Weber berpendapat bahwa studi kehidupan sosial yang 

mempelajari pranata dan struktur sosial dari luar saja, seakan-akan tidak 

ada inside-story, dan karena itu mengesampingkan pengarahan diri oleh 

individu, tidak menjangkau unsur utama dan pokok dari kehidupan sosial 

itu. Sosiologi sendiri  haruslah berusaha menjelaskan dan menerangkan 

kelakuan manusia dengan menyelami dan memahami seluruh arti sistem 

subjektif. Seluruh perilaku manusia yang dilakukan  dengan sadar  

ataupun tidak sadar untuk mencapai tujuan tertentu.  
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Tidak semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi 

rasionalitas.  Misal: ada orang yang bersedia membeli lukisan abstrak –

seperti lukisan Affandi atau Picasso, atau perangko kuno dengan harga 

jutaan  - ada orang yang mengatakan bahwa tindakan orang yang 

membeli lukisan itu adalah tidak rasional. Tetapi kalau kita mau berpikir 

lebih mendalam maka  tahu alasan subyektif mereka hingga bersedia 

mengeluarkan uang begitu banyak untuk sebuah lukisan. 

   Menurut Max Weber, metode yang bisa dipergunakan untuk 

memahami arti-arti subyektif tindakan sosial seseorang adalah dengan 

verstehen, maksudnya kemampuan untuk berempati atau kemampuan 

untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang 

perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat 

menurut perspektif orang itu.  

Secara teoritis, tindakan  sosial dan interaksi sosial adalah dua 

konsep yang berbeda arti, yaitu tindakan sosial adalah hal-hal yang 

dilakukan individu atau kelompok di dalam interaksi dan situasi sosial 

tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah proses 

di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau 

kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. 

Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan 

hadirnya kenyataan sosial. 

 Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang 

didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial   Ketika 
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berinteraksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau 

belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. 

Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang 

berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial 

yang mereka lakukan. Max Weber mengklasifikasikan empat jenis 

tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial 

masyarakat.  

1). Rasionalitas instrumental  

Di sini tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan 

atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan 

tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya.    

 

2). Rasionalitas yang berorientasi nilai  

Sifat rasionalnya adalah bahwa alat-alat yang ada hanya 

merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara 

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

individu yang bersifat absolut. Contoh:  perilaku beribadah. 

3). Tindakan tradisional  

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku 

tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa 

refleksi yang sadar atau perencanaan, tindakan tradisionalbisa 

dikatakan sebagai tindakan  yang tidak memperhitungkan 
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pertimbangan rasional. Contohnya Berbagai macam upacara atau 

tradisi yang dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur.   

4). Tindakan afektif  

Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa 

refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya 

spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari 

individu.
67

  

Keempat klasifikasi di atas akan digunakan untuk 

mengelompokkan motivasi yang mendorong mereka untuk ikut 

dalam majelis shalawat dan ta‟lim jalsatul ithnain, yang nantinya 

akan dapat diperoleh kesimpulan dalam kategori apakah motivasi 

yang selama ini mereka yakini sehingga mereka tetap aktif dalam 

kelompok tersebut. 

 

5. Pengertian Dampak Religiusitas 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh 

adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan 

sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 
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Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya 

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak 

negatif. 
68

 

Harun nasution membedakan pengertian religiusitas berdasarkan asal 

kata, yaitu al-din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-din berarti 

undangundang hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung 

arti menguasai, tunduk, patuh. Sedangkan dari kata religi  berarti 

mengumpulkan atau membaca. Kemudian religare berarti mengikat. 

Religiusitas berarti menunjukkan aspek religi yang telah dihayati individu 

dalam hati, diartikan seberapa jauh pengetahuan seberapa kokoh keyakinan, 

dan seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, serta penghayatan atas agama 

yang dianutnya dalam bentuk sosial dan aktivitas yang merupakan 

perwujudan beribadah.  Menurut Vorgote berpendapat bahwa setiap sikap 

religiusitas diartikan sebagai perilaku yang tahu dan mau dengan sadar 

menerima dan menyetujui gambar-gambar yang diwariskan kepadanya oleh 

masyarakat dan yang dijadikan miliknya sendiri, berdasarkan iman, 

kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
69

 Menurut 

Muhammad Thaib Thohir Religiusitas merupakan dorongan jiwa seseorang 

yang mempunyai akal, dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti 

peraturan tersebut guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat.
70
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Menurut Zakiyah Darajat dalam psikologi agama dapat difahami 

religiusitas  merupakan sebuah perasaan, pikiran dan motivasi yang 

mendorong terjadinya perilaku beragama. Religiusitas dapat diketahui dari 

seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas 

agama Islam. Religiusitas sebagai keberagamaan meliputi berbagai macam 

sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural. Dapat diartikan, bahwa pengertian 

religiusitas adalah seberapa Religiusitas dapat disebut juga tingkah laku 

seseorang dalam mengaplikasikan apa yang dipahami dalam kehidupan 

sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa religiusitas diartikan sebagai suatu 

keadaan yang ada di dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah 

laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
71

 

Sedangkan dampak religiusitas adalah pengaruh kuat yang 

mendatangkan akibat baik yang ditimbulkan dari mengikuti kegiatan 

Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Itsnain. Secara istilah dampak 

religiusitas adalah dampak yang ditimbulkan jamaah setelah mengikuti 

kegiatan majelis Jalsatul Itsnain yang menitikberatkan pada aspek ketaatan 

kepada ajaran-ajaran agama Islam terutama pada aspek akidah, syariat dan 

akhlak,
72

 khususnya bagi para jamaah Majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul 

Itsnain yang berada di masjid NU Sultan Agung Ponorogo.  
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada 

hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif dan makna merupakan hal yang esensial.
73

 

Pendekatan ini mengutamakan deskripsi analisis suatu peristiwa atau 

proses sesuai dengan adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh 

makna mendalam dari proses tersebut. Jenis pedekatan ini peneliti data 

mengumpulkan data secara sistematis untuk memperoleh pengetahuan tentang 

bagaimana urgensi pelaksanaan kegiatan Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul 

Ithnain Ponorogo, motivasi jamaahnya dan dampak adanya majelis terhadap 

religiusitas jamaahnya di  Ponorogo. 

 

B. Kehadiran peneliti 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan–bahan pustaka yang dikategorikan 

sebagai berikut: 
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Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 

Maksudnya, data sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan 

pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi penelitian.
74

  Untuk itu dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, partisipan aktif 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrument lain sebagai penujang. Untuk 

dapat menjadi intrumen, maka peneliti harus mempunyai wawasan yang luas, 

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi 

sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna.  Peneliti akan terjun ke 

lapangan sendiri, baik pada grand tour guestion, tahap focused, and selection, 

melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. 

Dalam penelitian kualitatif, kualitas intrumen penelitian berkenaan dengan 

validitas dan relibilitas instrument dan kualitas pengumpulan data.Instrument 

dalam penelitian kualitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman 

observasi, dan kuesioner. Berdasarkan peryataan tersebut dapat difahami 

bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum 

jelas dan pasti, maka yang akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri. 

Tetapi setelah masalahnya di pelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu 

instrument tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain 

yang dilaksanakan di Masjid NU Ponorogo yang dilaksanakan rutin setiap 
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malam jum‟at pahing bakda sholat Isya‟. Alasan peneliti mengadakan 

penelitian di majelis ini karena sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti 

majelis ini. Kemudian karena majelis ini adalah majelis yang sangat besar 

mempunyai cabang yang sampai luar negeri, serta majelis ini mempunyai 

peran yang sangat besar untuk keberkahan bagi kehidupan bermasyarakat. 

pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan dan kesesuaian dengan topik penelitian yang dipilih yaitu “ Peran 

Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain dalam meningkatkan religiusitas 

jamaahnya di masjid NU Sultan Agung Ponorogo”. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

dari hasil wawancara dengan para ulama, habaib, kyai, tokoh masyarakat, 

orang awam, para jamaah dan para santri dapat dikatakan sebagai  sumber data 

utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan wawancara, adalah sebagai  

sumber data tambahan.
75

 

Yang  dimaksud sumber data dalam penelitian, menurut Lofland sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah, kata-kata, Adapun tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
76

  

Adapun sumber data terdiri dari dua macam: 

1. Data Primer :  
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Data primer adalah yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, data 

primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan 

pengasuh dan jama'ah. Sebagaimana yang diungkapkan Lexy J Moleong 

bahwa: kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis dan melalui perekaman video atau melalui audio tape, pengambilan 

foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperan serta sehingga merupakan hasil usaha gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. 

2. Data Sekunder : 

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk 

dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu 

daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, dan mengenai 

persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya.
77

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 
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tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

digunakannya wawancara antara lain adalah (a) menkonstruksi mengenai 

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

kepedulian dan lain-lain; (b) merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian 

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

sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

(d) memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain baik manusia maupun  bukan manusia; dan (e) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan 

oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
78

 

Dalam penelitian ini orang-orang yang diwawancarai adalah dewan 

syuro majelis Jalsatul Itsnain, ketua majelis , pembina majelis dan beberapa  

pengurus majelis. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdiri majelis Jalsatul Ithnain, pelaksanaan kegiatannya, struktur 

organisasinya, tujuan dakwahnya serta segala sesuatu yang berkaitan  

dengan majelis Jalsatul Ithnain Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan menurut tiga 

cara. Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau 
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non partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau 

penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dan 

dalam penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana 

pengamat bertindak sebagai partisipan. 

Setiap observasi memiliki gaya yang berbeda-beda. Salah satu 

perbedaannya adalah derajat keterlibatan peneliti, baik dengan orang 

maupun dalam kegiatan yang diamati. Terdapat tiga derajat keterlibatan 

yaitu tanpa keterlibatan (no involvement), keterlibatan rendah (low 

involvement), keterlibatan tinggi (high involvement).
79

  

Variasi ini tercermin dalam lima tingkat partisipasi, yaitu non 

partisipasi (non participation), partisipasi pasif (passive participation), 

partisipasi moderat (moderate participation), partisipasi aktif (active 

participation) dan partisipasi lengkap (complete participation). Dalam 

penelitian ini, tingkat partisipasi dalam observasi yang akan dilaksanakan 

adalah high involvemen (keterlibatan tinggi), yaitu partisipasi aktif (active 

participation). 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
80

 

“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh 

atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya 

suatu peristiwa atau memenuhi accounting. Sedangkan “dokumen” 
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digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku 

harian, catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, 

mengingat (1) sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari 

konsumsi waktu; (2) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi 

yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi 

dimasa lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan; (3) rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya;  (4) 

sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat 

dalam format transkip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data 

kualitatif, dan conclusion. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 

4 berikut 
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Keterangan : 

1. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain terkait dengan majelis 

shalawat dan ta‟lim jalsatul Ithnain. 

2. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat katagori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitan ini setelah 

melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan majelis 

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 

penarikan/verivikasi 
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shalawat dan ta‟lim jalsatul Ithnain direduksi untuk digolongkan kedalam 

tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya. 

3. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut 

sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah 

peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah 

dipahami mengenai majelis shalawat dan ta‟lim jalsatul Ithnain yang 

diteliti. 

4. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya Pada penelitian 

ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh 

data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian 

akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti  

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik 
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pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. 

Menurut Lexy J. Moleong “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

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

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin (dalam Lexy 

J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori.
81

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
82

 Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi 

dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton triangulasi 

dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelit ian kualitat if”. Sedangkan triangulasi dengan metode 

menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

 Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan 
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penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang  

didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan 

hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data 

dapat valid. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, 

yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan, yang 

meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data: (3) tahap analisis data, yang 

meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data; (4) tahap penulisan 

hasil laporan penelitian 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Majelis Shalawat dan Ta’lim Jalsatul Ithnain 

 Majelis Shalawat dan Ta‟lim jalsatul Ithnain atau lebih terkenal 

dengan nama jalsatul Ithnain adalah suatu majelis yang dirintis pertama 

kali oleh al-Habib Umar bin Hafidz dari Tarim Hadramaut Yaman. 

Jalsatul Itsnain pertama kali diselenggarakan pada malam selasa pada 

tahun 1994, dimana saat itu terjadi polemik peperangan di yaman. Maka 

dikisahkan oleh al-Habib Syekh Ba abud bahwa pada malam senin 

disuatu malam beliau al-Habib Umar bin Hafidz bermimpi bertemu Nabi 

Muhammad Saw. Dalam mimpi itu dikisahkan bahwa adanya isarat 

kepada al-Habib Umar untuk mengadakan maulid. Maka pada senin 

malamnya atau malam selasa tanpa adanya persiapan apapun 

diselenggarakan jalsatul Ithnain yang pertama kali di Masjid Jami kota 

Tarim.  

Disaat itu juga di negara Yaman sedang terjadi berbagai polemik 

kenegaraan, maka jalsatul Ithnain dipindah di Ribath
83

 Darul Musthafa 

kota Tarim Hadramaut dan berjalan sampai sekarang, hingga berkembang 

sampai ke Indonesia yang dibawa oleh murid-murid beliau al-Habib 

Umar.  
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 Ribath adalah nama lain dari pondok pesantren di kota Tarim Hadramaut Yaman. 
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Makna dari jalsatul Ithnain menurut penuturan beliau al-Habib 

Syekh Ba abud yang beliau mendengar dari gurunya yaitu al-Habib Umar 

bahwa Jalsah artinya suatu majelis tempat berkumpul manusia umat Nabi 

Muhammad Saw untuk beribadah dan menghidupkan sunnah Nabi.
84

 

Sedangkan Itsnain artinya dua hal, atau bisa dikatakan lilitsnain, atau 

perkumpulan manusia karena dua hal, yaitu karena Allah Swt dan karena 

Nabi Muhammad Saw. Atau bisa juga dikatakan majelis yang 

dilaksanakan pada hari senin malam. Karena itulah majelis ini dinamakan 

dengan nama Jalsatul Ithnain. 

2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Majelis Shalawat dan Ta’lim 

Jalsatul Ithnain.
85

 

Majelis Shalawat dan Taklim Jalsatul Ithnain pertama kali 

didirikan yaitu pada tahun 1994 M oleh al-Musnid al-Habib
86

 Umar bin 

Muhammad bin Salim bin Hafidz Tarim Hadramaut Yaman. Beliau 

mendirikan majelis ini pertama kali pada hari senin malam atau malam 

selasa atas perintah Nabi Muhammad Saw di dalam mimpi beliau. Majelis 

Jalsatul Ithnain yang ada di Tarim kemudian dikembangkan oleh murid-

murid beliau al-Habib Umar bin Hafidz  yang salah satu muridnya 

bernama al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa dari Jakarta. Majelis yang 

dikembangkan oleh murid beliau tidak hanya bernama Jalsatul Ithnain., 
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akan tetapi diberi tambahan di depannya dengan nama majelis mereka 

sendiri. Sedangkan majelis Jalsatul Itsnain yang dikembangkan oleh al-

Habib Munzir al-Musawa diberi nama Jalsatul Ithnain. Majelis 

Rasulullah Saw.
87

 

Majelis Rasulullah Saw
88

 dalam aktifitas pengajian ini berawal 

ketika Habib Munzir Al-Musawa lulus dari Studinya di Darul Musthafa 

pimpinan Habib Umar bin Hafidz Tarim Hadhramaut Yaman. Beliau 

kembali ke Jakarta dan memulai mengajar pada tahun 1998 dengan 

mengajak orang bertobat dan mencintai Nabi Muhammad saw yang 

dengan itu ummat ini akan pula mencintai sunnahnya, dan  menjadikan 

Rasulullah saw sebagai penggemarnya. 

Pada tahun 2012 sebelum al-Habib Munzir al-Musawa mengalami 

sakit keras yang berujung pada wafatnya beliau, al-Habib Munzir 

berjunjung kepada al-Habib Quraisy Baharun Kuningan Jawa Barat 

dimana beliau adalah sahabat akrab beliau ketika di Tarim. Ketika 

pertemuan dengan sahabat beliau di Kuningan Jawa Barat itulah al-Habib 

Munzir al-Musawa berwasiat kepada sahabatnya yaitu al-Habib Quraisy 

Baharun supaya meneruskan dakwahnya atau majelisnya di Jakarta 

sambil meletakkan kepala beliau dipundak al-Habib Quraisy Baharun. 

Isyarat bahwa beban dakwah beliau al-Habib Munzir diserahkan kepada 

al-Habib Quraisy Baharun. Disaat itulah beliau juga mengatakan bahwa 
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beliau akan meninggal. Beberapa hari kemudian di pagi hari al-Habib 

Quraisy Baharun menerima telfon dari keluarga al-Habib Munzir bahwa 

beliau sedang sakit keras. Dan tidak lama kemudian ada kabar bahwa 

beliau al Habib Munzir sudah dipanggil Alloh Swt. 

Akhirnya beban amanah dakwah yang diemban al-Habib Munzir 

diteruskan oleh sahabat karibnya yaitu al-Habib Quraisy Baharun dan 

juga sahabat-sahabat yang lain di Jakarta. Sedangkan al-Habib Quraisy 

membuka majelis di Kuningan Jawa Barat. Maka disanalah al-Habib 

Quraisy memanggil adik iparya yaitu al-Habib Syekh Ba‟abud untuk 

membantu dakwahnya dalam mengembangkan majelis. Karena beliau al-

Habib Syekh juga alumni Ribath Darul Musthafa Tarim Hadramaut.
89

 

Al-Habib Syekh Ba abud adalah seorang ulama muda putra dari al-

Habib Musthofa Ba abud Kediri sekaligus adik ipar dari Habib Quraisy 

Baharun. beliau juga termasuk murid dari al Habib Umar bin Hafidz 

Tarim. Al-Habib Syekh menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu di 

bumi sejuta wali Tarim Hadramaut selama empat tahun lamanya.  Singkat 

cerita setelah satu tahun berjalan al-Habib Quraisy Baharun memimpin 

dan mengembangkan Jalsatul Ithnain di Kuningan Jawa barat bersama 

para habaib lain, beliau menyuruh al-Habib Syekh bin Musthofa Ba‟abud 

untuk membuka majelis di Kediri.
90

 Maka pada tahun 2016 dibuka 

majelis ta‟lim Jalsatul Ithnain di Kediri dan disusul pada tahun 2017 
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dibuka juga di kota Ponorogo.
91

 Tidak hanya di Ponorogo akhirnya 

Jalsatul Ithnain dibuka dimana-mana tempat demi terwujudnya dakwah 

Rasulullah Saw tersebar ditengah-tengah umat untuk keselamatan umat di 

dunia sampai akhirat.  

3. Tujuan Didirikannya Jalsatul Ithnain 

Menurut penuturan dari al-Habib Syekh Ba‟abud bahwa 

didirikannya Jalsatul Ithnain adalah untuk menumbuhkan kecintaan dan 

juga kerinduan kepada Nabi Muhammad Saw dengan dibuktikan melalui 

banyaknya membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, 

mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw serta 

memperjuangkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw. Kehidupan 

yang aman, tentram  baik lahir maupun bathin dapat dicapai dengan 

menghadirkan Nabi Muhammad, karena kehadiran Nabi Muhammad akan 

menghadirkan kedamaian, akan tetapi karena Nabi Muhammad sudah 

meninggal, sehingga  yang dapat dilakukan yaitu dengan menghadirkan 

ruh Nabi Muhammad, yaitu dengan banyak membaca shalawat, dengan 

membaca shalawat maka ruh Nabi Muhammad akan hadir, dan 

kehadirannya akan membawa keamanan, ketentraman baik lahir maupun 

bathin bagi pembaca shalawat tersebut.
92

  

Adapun pendapat di atas berdasarkan ayat Alloh Swt,  
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Beliau juga menuturkan bahwa tujuan diadakannya majelis ini 

adalah untuk mendapatkan jaminan dari Rasulullah Saw bahwa beliau 

pernah bersabda yang artinya seseorang itu berkumpul bersama orang 

yang dicintai. Maka jika di dunia mencintai Nabi Muhammad Saw maka 

kelak di akhirat akan berkumpul dengan Nabi Muhammad Saw serta 

mendapatkan syafaatnya. 

Dengan tujuan itulah Jalsatul Ithnain didirikan, dikembangkan dan 

dilestarikan sampai saat ini. 

4. Dewan Guru Majelis 

Dewan guru Jalsatul Ithnain adalah para habaib dan ulama yang 

berasal dari dalam atau luar kota. Dewan guru tetap majelis sekaligus 

pelindungnya adalah beliau al-Habib Syekh Ba‟abud dari kediri. 

Sedangkan dewan guru yang lain diundangkan dari Lembaga Dakwah 

Nahdhatul Ulama. Diantaranya adalah beliau Kyai Ayyub Syam, Kyai 

Zamy Syam dari Nologaten Ponorogo. Kemudian para pengasuh Pondok 

Pesantren lain di Ponorogo.
93

   

5. Pengurus Jalsatul Ithnain 

Pengurus di sini adalah koordinator dalam jamaah Jalsatul Ithnain. 

Fungsinya yaitu merencanakan segala kegiatan yang akan dijalankan, 

termasuk di sini mengajak jamaah dari berbagai kecamatan dan desa 

untuk mengikuti kegiatan Jalsatul Ithnain di Masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo. Para pengurus dalam majelis terbentuk dalam susunan 
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kepengurusan yang mempunyai tugasnya masing-masing yang telah 

diamanatkan.
94

  

Beliau al-Habib Syekh bin Musthafa Ba‟abud pernah mengatakan 

bahwa kepengurusan ini hanya untuk memudahkan dalam merencanakan 

jalannya kegiatan majelis. Karena sesungguhnya semua orang yang 

berkhidmah melayani jamaah Jalsatul Ithnain adalah orang yang berjuang 

membantu dakwah nabi Muhammad Saw, tidak ada yang lebih utama. 

Sebesar cintanya kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw maka ia 

adalah yang paling utama, demikianlah apa yang disampaikan beliau guru 

mulia al-Habib Syekh Ba abud. Adapun susunan pengurus Jalsatul 

Ithnain adalah sebagai berikut: 

Pengurus Majelis Shalawat dan Ta’lim Jalsatul Ithnain Ponorogo 

a. Dewan Syuro : Al-Habib Syekh bin Musthafa Ba abud 

b. Penasehat : Kyai Ayyub Ahdian Syam. 

c. Ketua Koordinator : Ustadz Bagus Wisnu 

d. Sekretaris : Ustadz Abdullah 

e. Bendahara : Ustadz Abdul Malik 

f. Bagian Perlengkapan : Ustadz Yusuf dan santri pondok 

g. Bagian Multimedia : Cak Niman at-Turusi 

h. Bagian Keamanan : Bapak Agus Widodo 

i. Bagian Konsumsi : Haji Mahmud 

j. Bagian Dekorasi : Ustadz Galih 
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k. Koordinator selatan : Ustadz Hakam Marwazi 

l. Koordinator Utara : Kyai Saiful Islam 

m. Koordinator Barat : Kang Zulfa. 

Selanjutnya kepengurusan ini bertugas sesuai tugasnya masing-

masing dengan dibantu crew dan jamaah majelis. Dengan mengadakan 

pertemuan setiap hari kamis pon sore, dan tiga hari sebelum dilaksanakan 

majelis, dipimpin langsung oleh dewan syuro majelis yaitu al-Habib Syekh 

Ba abud. 

6. Jamaah Jalsatul Ithnain 

Adapun jamaah pengikut Jalsatul Itsnain adalah masyarakat dari 

berbagai kalangan. Ada yang dari kalangan santri, maupun orang awam. 

Tercatat jamaah terbanyak adalah dipenuhi oleh santri-santri PP KH. 

Syamsuddi Durisawo, PP Darul Istiqomah Ngumpul Balong, PP al-Islam 

Joresan serta dari Pondok-pondok pesantren lain. Juga jamaah Jalsatul 

Ithnain dihadiri alumni-alumni pesantren, jamaah majelis lain juga 

masyarakat Ponorogo dari berbagai wilayah pada khususnya dan juga 

masyarakat luar Ponorogo pada umumnya.
95

 Jumlah jamaah Jalsatul 

Ithnain diperkirakan sekitar 1000 jamaah, baik dari jamaah putra maupun 

putri. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Kegiatan Majelis Shalawat dan Ta’lim Jalsatul Ithnain 

Ponorogo 

Dalam setiap organisasi pasti ada acara atau proses pelaksanaan 

kegiatannya. Dalam Jalsatul Ithnain sendiri kegiatannya sudah dipatenkan 

pada setiap malam jum‟at pahing yang bertempat di Masjid NU Sultan 

Agung Ponorogo. Selanjutnya di sini kami akan berusaha menguraikan 

kegiatan secara terperinci yang dilaksanakan oleh pengikut Jalsatul 

Ithnain.
96

 Adapun runtutan kegiatan Jalsatul Ithnain secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembacaan Kitab Maulid Adh-Dhiyaa-ul Lamy. 

Kitab maulid ini adalah salah satu kitab yang mengkisahkan 

perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw.  Pembacaan maulid Nabi 

dimulai pada pukul 20.00 wib. Di dalam kitab tersebut berisi tentang 

doa-doa, kisah sang Nabi, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, 

serta dzikir-dzikir yang lain. Kitab adh-Dhiyaa-ul Lamy adalah kitab 

dari karya ulama abad ini, yaitu al-Habib Umar bin Hafidz Tarim 

Hadramaut, perintis pertama Jalsatul Ithnain. Dalam proses pembacaan 

maulid inilah diadakannya mahallul qiyam. Yaitu shalawat untuk 

menghadirkan Nabi Muhammad SAW ditengah-tengah para jamaah. 
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Acara pembacaan maulid tersebut biasanya berlangsung selama 45 

menit.
97

  

b. Pembacaan Kitab Fikih Kasyifah  al-Saja 

Setelah selesai pembacaan maulid Nabi Muhammad Saw, 

dilanjutkan pembacaan serta penjelasan kitab fikih kasyifatus saja karya 

al-Imam Muhammad bin Umar bin Ali al-Nawawi.
98

 Dewan guru yang 

membacakan kitab tersebut setiap malam jum‟at pahing selalu berganti-

ganti. Biasanya dewan guru yang khusus membaca dan menjelaskan 

kitab tersebut diundangkan dari LDNU atau Lembaga Dakwah 

Nahdhatul Ulama, atau terkadang mengundang para pengasuh pesantren 

di Ponorogo. Dalam kajian kitab fikih tersebut biasanya berlangsung 

selama 30 menit.
99

 Mulai mukaddimah pembahaasan serta penjelasan 

kitab fiqih tersebut. 

c. Nasehat Agama dari al-Habib Syekh Ba abud 

Acara pembacaan kitab fikih selesai dilanjutkan nasehat agama 

dari al-Habib Syekh bin Musthafa Ba abud. Nasehat atau tausiah agama 

ini adalah acara inti sebelum acara dzikir bersama. Nasehat yang 

disampaika beliau al-Habib Syekh biasanya dorongan, motivasi untuk 

mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad Saw. Juga diselipkan 

wasiat-wasiat keimanan untuk menghadapi berbagai fitnah cobaan di 
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zaman akhir, untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat dengan 

syafaat Nabi Muhammad Saw. Acara ceramah agama berlangsung 

sekita 30 menit
100

  

d. Dzikrul Jalalah dan Doa 

Acara terakhir dari majelis adalah pembacaan dzikir bersama 

yang langsung dipimpin dan dipandu oleh al-Habib Syekh bin Musthafa 

Ba abud. Dzikir artinya mengingat Allah baik melalui lisan maupun 

hati, sedangkan jalalah artinya lafadz yang paling agung yaitu lafadz 

Allah Swt. Dzikrul jalalah adalah pembacaan dzikir dengan lafadz (ya 

Allahu yaa Allah . . . yaa Allahu ya Allah). Sebanyak 313 kali yang 

ditengah tengah dzikir tersebut berisi doa-doa, permohonan ampun 

kepada Allah Swt. Dalam acara dzikrul jalalah biasanya diawali dengan 

doa munajat dari al-Habib Syekh Ba abud, kemudian diakhiri dengan 

doa maulid.
101

 Dalam acara dzikir tersebut supaya menambah 

kekhusuan maka lampu masjidpun dimatikan. Acara berakhir dengan 

acara salam salaman dengan para jamaah. 

2. Motivasi Para Jamaah Majelis Shalawat dan Ta’lim Jalsatul Ithnain 

Ponorogo 

Berbicara tentang motivasi, Weber mengatakan makna tindakan 

identik dengan motif untuk tindakan, artinya untuk memahami makna 

tindakan, perlu melacak motivasi yang mendasarinya dan Schultz 
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menambahkan dengan because-motive atau motif asli yang benar-benar 

mendasaari tindakan pelaku. Dari sini kami berusaha menganalisa tentang 

motivasi pengikut Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul Ithnain, dilihat dari 

data-data yang terkumpul kemudian dari motivasi ini akan dikelompokkan 

dalam kategori apakah motivasi mereka  menurut teori tindakan Max 

Weber. Maka motivasi pengikut Majelis Shalawat dan Ta‟lim Jalsatul 

Ithnain dapat kami kelompokkan sebagai berikut: 

1. Motivasi Rasional yang berorientasi nilai 

Sifat rasionalnya adalah bahwa alat-alat yang ada hanya 

merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara 

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

individu yang bersifat absolut. Contoh:   perilaku beribadah, yang 

meliputi: 

a. Motivasi cinta ilmu 

Para jamaah mengakui bahwa sebagian dari mereka hadir rutin 

mengikuti acara kegiatan Jalsatul Ithnain dikarenakan keinginan 

meeka untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan 

apa yang dikatakan oleh seorang jamaah santri dari Ponorogo yang 

bernama Muhammad Hafidz, ia mengatakan  “ saya mengikuti 

majelis ini karena dengan ikut majelis ini pengetahuan saya tentang 

agama bertambah, karena dimajelis ini sangat banyak pembahasan 
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tentang ilmu, terutama yang disampaikan oleh para guru di 

majelis.”
102

 

Dari hasil observasi penulis di dalam jalsatul ithnain banyak 

sekali pembahasan tentang ilmu, mulai dari pembacaan kitab sampai 

ceramah agama oleh al-Habib Syekh bin Musthafa Ba abud. 

Termasuk sesuatu yang ditekankan dalam Jalsatul Ithnain adalah 

pembahasan tentang ilmu. 

b. Motivasi Taat Beribadah 

Penulis juga menemukan data bahwa selain mereka para 

jamaah hadir karena motivasi menutut ilmu, mereka juga hadir 

karena motivasi ibadah. Begitu pentingnya pemahaman keagamaan 

dalam menjalani kehidupan di dunia. Jika seseorang tidak di bekali 

dengan pemahaman yang cukup maka dalam melaksanakan 

kewajiban sehairi-haripun juga terasa tidak bermakna. Seperti halnya 

banyak orang yang melaksanakan ibadah sesuai pemahaman dari 

pengalaman masa kecilnya saja, untuk membenahi itu maka perlu 

adanya peningkatan pemahaman keagamaan khususnya untuk ibadah 

sehari-hari. Hal demikian seperti diungkapkan oleh salah satu 

jamaah yang bernama Fajar Hidayat:  

“Sebelum mengikuti majelis selama ini saya hanya 

melaksanakan ibadah sesuai dengan pemahaman dari pengalaman 

kecil mas.. sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru ngaji 

saya saja. Setelah mengikuti majelis ini saya berusaha lebih giat lagi 
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dalam menjalankan ibadah  dan juga lebih mendalami tatacara 

beribadah secara mendalam.”
103

 

 

Dari hasil observasi penulis ditemukan hampir semua acara 

dan rangkaian kegiatan dalam Jalsatul Ithnain adalah dorongan 

motivasi tentang ibadah kepada Allah Swt. Mulai dari i‟tikaf, 

pembahasan ilmu, dzikir dan shalawat. Sedangkan hadir majelis 

adalah sebagai bentuk dari pada ibadah karena Allah Swt.  

c. Motivasi Cinta Rasulullah Saw 

Karena pembacaan kisah teladan Nabi Saw adalah materi 

yang utama maka ditemukan juga jamaah yang mengaku bahwa ia 

mengikuti acara Jalsatul Ithnain tidak lain karena cinta kepada Nabi 

Muhammad Saw. Motivasi itulah yang mendorong para jamaah tetap 

hadir mengikuti acara majelis. Hal ini senada dengan ungkapan 

seorang jamaah yang bernama Abdurrahman, ia mengatakan bahwa 

“ mengertilah mas, saya mengikuti majelis ini tidak lain hanya untuk 

memenuhi rasa cinta saya kepada Nabi Muhammad Saw, karena 

asaya belum pernah bertemu Nabi, maka dengan melihat anak 

cucunya setidaknya bisa mententramkan hatiku karena rasa rindu 

saya kepada Nabi Muhammad Saw.”
104

 Penulis menemukan 

beberapa doktrin yang dibawa oleh para pengurus majelis itu bahwa 
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tujuan utamanya adalah untuk mengundang rasa cinta kepada Nabi 

Saw. 

d. Motivasi  Bermunajat kepada Allah  

Selain beberapa temua data di atas penulis juga menemukan 

alasan para jamaah tetap mempertahakan untuk ikut meramaikan 

majelis karena dorongan untuk bermuajat kepada Allah Swt. 

Dengan dasar itulah, bahwa amalan jalsatul ithnain termasuk 

salah satu sarana yang ampuh untuk bermunajat kepada Allah, yang 

di dalamnya terdapat banyak membaca shalawat. Hal tersebut 

seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Iskani selaku salah satu 

pengikut mafia Shalawat, beliau menuturkan berikut ini:  “Saya 

seorang pedagang yang mencari suatu kelompok yang dengannya 

akan mudah segala do‟a dikabulkan, dan hal tersebut saya dapatkan 

ketika saya mengikuti jalsatul ithnain, yang banyak melantunkan 

shalawat, sangat banyak pengikutnya, amalannya sampai larut 

malam,sehingga do‟a akan mudah terkabulkan”.Pernyataan yang 

sama juga disampaikan  oleh Abdullah yang mengatakan bahwa: 

“Sebagai manusia saya merasa banyak dosa dan kemaksiatan. Dan 

kalau kita mengandalkan amal yang kita kerjakan belum tentu amal 

tersebut diterima oleh Allah. Karena itu kita harus memperbanyak 

bershalawat, dengan harapan kita mendapatkan rahmatnya Allah 

dengan barakahnya shalawat”. Observasi kami menemukan suatu 

anggapan bahwa jalsatul ithnain adalah tempat untuk bermunajat 
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kepada Allah. Dengan amalan yang utama adalah shalawat yang 

pasti diterima oleh Allah, maka pengikut jalsatul ithnain 

mempunyai wahana yang ampuh unntuk bermunajat kepada Allah. 

e. Motivasi Mempererat Tali Silaturahmi 

Dalam kegiatan jalsatul ithnain bermacam-macam dari 

kalangan manusia berkumpul dalam satu majelis. Mereka yang 

berasal dari tempatnya yang asli masing-masing bersatu padu dalam 

satu majelis. Selain mereka mendapat pahala majelis, mereka juga 

mendapat saudara baru berkat silaturahmi mereka dalam mengikuti 

Jalsatul Itsnain. Para jamaah yang hadir saling menghargai satu 

sama lain. Santri-satri yang berasal dari berbagai pondok pesantren 

berkumpul menjadi satu, saling bertukar pendapat, bertukar ilmu, 

bertukar fikiran yang akhirnya mendapatkan hikmah yang banyak 

berkah dari silaturahmi untuk menghadiri Jalsatul Itsnain di Masjid 

NU Sultan Agung Ponorogo. 

Fakta yang terjadi di lapangan memang membuktikan, bahwa 

jalsatul ithnain itu menjadi sarana silaturrahim dan saling mengenal 

antar pengikut jamaah. Kondisi ini tentunya sangat positif dalam 

rangka mempererat tali persaudaraan umat Islam, sehingga nampak 

terwujudnya persatuan yang kuat. Hal ini senada dengan apa yang 

diungkapkan oleh bapak Ali Habsyi sebagai seseorang yang telah 

lama berkhidmah kepada majelis, beliau mengungkapkan bahwa : 

“alasan saya mas,  mengikuti majelis ini disamping berharap pahala 
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dan syafaat Nabi Saw, karena berkah majelis bisa bersilaturahmi 

dengan banyak saudara-saudara muslim lain yang datang dari 

penjuru kota.”
105

 

Dari temuan observasi penulis ditemukan bahwa pada 

intinya, jalsatul ithnain merupakan upaya untuk selalu mengingat 

Allah dan Rasulullah dengan banyak membaca shalawat, mencintai 

Nabi Muhammad Saw, mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw 

yang puncaknya adalah mendapatkan keselamatan di dunia dan 

akhirat dengan barakah bacaan shalawat. Di samping itu, juga 

sebagai upaya mendidik masyarakat untuk mempunyai kebiasaan 

yang baik, yaitu mencintai Nabi Muhammad Saw, bershalawat dan 

mengikuti Nabi Muhammad Saw. 

2. Motivasi Tindakan Afektif 

Tipe tindakan ini didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi 

intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, 

tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu, yaitu 

“Motivasi Menghadirkan Ketenangan Batin”. Yang dimaksud dengan 

menghadirkan ketenangan  itu adalah pengikut jalsatul ithnain ketika 

hatinya merasa sumpek (gelisah), gundah jiwanya, maka menghadiri 

kegiatan jalsatul ithnain menjadi wadah untuk menenangkan diri. Hal 

ini didapat dari penuturan para pengikut jalsatul ithnain, di antaranya: 

Pengakuan Bapak Ali yang bahwasannya beliau selama mengikuti 
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kegiatan jalsatul ithnain benar-benar merasakan ketenangan batin, 

sehingga beliau aktif mengikuti kegiatan jalsatul ithnain baik yang 

dilaksanakan secara rutin selama 35 hari sekali di masjid NU, maupun 

acara jalsatul ithnain ditempat lain. Hal serupa juga disampaikan oleh 

Anton,  seorang pelajar kelas 2 Aliyah yang berasal dari Jambi, yang 

menuturkan bahwa semenjak mengikuti kegiatan jalsatul ithnain, 

hatinya merasa tenang. Ini terlihat dari kehadirannya yang rutin pada 

setiap acara jalsatul ithnain. Dari beberapa pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa jalsatul ithnain merupakan suatu wadah bagi 

seseorang untuk memperoleh ketenangan hidup. Ketika hati merasakan  

gundah, gelisah, serta ketidaktentraman, maka shalawat sebagai tempat 

untuk menenangkan hati. 

3. Motivasi Tindakan Tradisional 

Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku 

tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa 

refleksi yang sadar atau perencanaan, tindakan tradisional bisa 

dikatakan sebagai tindakan  yang tidak memperhitungkan pertimbangan 

Rasional. Contohnya Berbagai macam upacara atau tradisi yang 

dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan leluhur, yaitu: 

a. Motivasi Menyembuhkan Penyakit Jasmani 

Jalsatul Ithnain memotivasi sebagian pengikutnya untuk ikut 

di dalamnya dalam rangka menyembuhkan penyakit jasmani, 

keyakinan mereka bahwa dengan mengikuti kegiatan jalsatul 
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ithnain dapat menyembuh kan penyakit jasmani mereka, membuat 

mereka aktif mengikuti kegiatan jalsatul ithnain. Seperti yang 

diungkapkan oleh saudara Pramono yang sangat aktif mengikuti 

kegiatan jalsatul ithnain setelah ia merasakan manfaatnya yaitu 

sakitnya tidak pernah kambuh lagi semenjak mengikuti jalsatul 

ithnain. Hal serupa disampaikan oleh saudara Fajar yang 

menyampaikan bahwa jalsatul ithnain dapat menjadi obat penyakit 

jasmani bagi para pengikutnya, hal tersebut ia ungkapkan setelah 

masuk dalam jalsatul ithnain dan sakit yang ia alami berangsur-

angsur sembuh . 

b. Motivasi Dimudahkan Dalam Urusan Dunia 

 Kegiatan jalsatul ithnain dengan anggota yang banyak, dan 

waktu pelaksanaannya yang sampai larut malam, memotivasi 

pengikutnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdo‟a 

kepada Allah, karena waktu sepertiga malam yang terakhir adalah 

salah satu tempat yang ijabah untuk berdo‟a. Pengikut jalsatul 

ithnain dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: kategori 

tindakan sosial Max Weber dalam kelompok motivasi rasional 

yang berorientasi nilai, motivasi tindakan afektif, dan motivasi 

tindakan tradisional. 
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3. Dampak Religiusitas para Jamaah setelah mengikuti Majelis Shalawat 

dan Ta’lim jalsatul ithnain  Ponorogo  

Dalam hal dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah 

mengikuti jalsatul ithnain sangatlah beragam dalam menyampaikan 

alasannya, ada yang positif dan ada yang negatif. Berikut ini akan diuraikan 

pendapat para pengikut Jalsatul Ithnain baik yang positif atau yang negatif. 

Berikut ini akan diuraikan pendapat para jamaah setelah mengikuti 

kegiatan Jalsatul Ithnain yang dilaksanakan di Masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo:  

1. Dampak Positif 

Perubahan positif yang dirasakan oleh para pengikut Jalsatul 

Ithnain setelah dan sebelum mengikutinya sangatlah beragam. Di 

antaranya yaitu: 

a. Dimudahkan dalam beribadah  

Di dalam jalsatul ithnain ada banyak kegiatan yang bisa 

meningkatkan keimanan, seperti membaca maulid, membaca 

shalawat, membaca dziktul jalalah dan lain-lain, maka dengan 

mengikuti Jalsatul Ithnain diharapkan keimanan seseorang akan 

mengalami peningkatan, sehingga dapat berdampak pada seseorang 

tersebut mudah dan ringan dalam melaksanakan ibadah. Hal itu 

seperti yang di sampaikan oleh Abdullah, dia mengatakan: “saya 

setelah mengikuti Jalsatul Ithnain masalah ibadah  menjadi lebih 

mudah, ketika dulu belum bershalawat rasanya malas melakukan 
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ibadah. Setelah mengikuti Jalsatul Ithnain dengan barakahnya 

shalawat ibadah terasa ringan, seperti melaksakan shalat malam, 

mendirikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw. Dahulu ketika 

belum megenal majelis, hidup terasa tidak ada tujuan yang pasti, 

setelah mengikuti majelis, hidup terasa merasakan penantian untuk 

segera bertemu Nabi Muhammad Saw.”
106

 Selain itu ada juga yang 

mengatakan bahwa setelah mengikuti Jalsatul Ithnain masalah 

ibadah  menjadi lebih mudah, ketika dulu belum bershalawat 

rasanya malas melakukan ibadah. Setelah mengikuti Jalsatul 

Ithnain dengan barakahnya shalawat ibadah terasa ringan, seperti 

melaksakan shalat malam. 

b. Mendapatkan Ketenangan Batin 

Observasi kami menemukan bahwa para jamaah sebagian ada 

yang mengakui dampak positif dari jalsatul ithnain.  Beberapa 

amalan yang dilaksanakan dalam kegiatan jalsatul ithnain di 

antaranya adalah membaca kitab fiqih, membaca kitab maulid, 

membaca dzikir jalalah dan shalawatan yang keduanya akan 

membuat pelakunya menjadi tenang batinnya, hal tersebut senada 

dengan yang disampaikan oleh  santri yang bernama Mursyid, dia 

mengatakan: “setelah saya mengikuti jalsatul ithnain hatinya terasa 

lebih tenang, dengan alasan itulah ia sangat aktif mengikuti 
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 Lihat pada transkrip wawancara, koding: 10/W/20-02/2019, dalam lampiran penelitian 

ini. 
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kegiatan Jalsatul Ithnain meskipun jarak dari rumahnya ke tempat 

acara Jalsatul Ithnain lumayan jauh.”
107

 

c. Merasakan Rasa Cinta kepada Nabi Muhammad Saw 

Menurut peelitian penulis, ditemukan bahwa inti dari 

kegiatan majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain adalah untuk 

menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Saw. Maka dari 

itu pelaksanaan acara di dalamnya semua mengikuti Nabi 

Muhammad Saw, yang diantaranya pembahasan ilmu fiqih, dzikir 

jalalah, nasehat agama. Kalau rasa cinta kepada Nabi Muhammad 

Saw sudah tertanam di dalam hati, maka ada jaminan bahwa kelak 

akan bersama Nabi Muhammad Saw baik di dunia dan di akhirat. 

Tanda dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad Saw adalah banyak 

bershalawat kepada beliau, mengikuti jalan hidup dan sunnah 

beliau Nabi Saw, serta memperjuangkan dakwah beliau Nabi 

Muhammad Saw. Hal itu sesuai dengan sesuatu yang disampaikan 

salah satu jamaah Jalsatul Ithnain yang bernama Abdul Hafidz, dia 

mengatakan: “bahwa setelah mengikuti kegiatan majelis shalawat 

dan ta‟lim Jalsatul Ithnain hatinya tenang, dan selalu bersemangat 

dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw, bahkan 

ketika maulid dibaca maka terkadang muncul kerinduan kepada 

beliau Nabi Muhammad Saw sampai bisa meneteskan air mata 

karena rindu kepada Nabi Muhammad Saw.” 
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Inilah di antara dampak positif yang dirasakan oleh pengikut 

Jalsatul Ithnain dan tentunya masih banyak lagi dampak yang 

dialami oleh para pengikut Jalsatul Ithnain yang berbeda yang 

tidak kami cantumkan di sini. 

 

2. Dampak Negatif 

Dari sekian banyak dampak yang diungkapkan oleh pengikut 

majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain terdapat dampak yang 

negatif, di antaranya yaitu 

a. Bangun Pagi Kesiangan 

Majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain yang berlangsung 

hingga jam 23.00 wib, ternyata membawa dampak yang negatif 

yang dirasakan oleh sebagian pengikut Jalsatul Ithnain. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ubaidillah yang masih berstatus siswa, yang 

mengaku ia terkadang bangun pagi kesiangan setelah menghadiri 

acara Jalsatul Ithnain sehingga ia pernah tidak jamaah sholat 

shubuh karena bangun kesiangan. 

b. Terjebak Pada Pemikiran Tidak Rasional 

Oleh sebagian pengikut Majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul 

Ithnain ternyata dari mereka ada yang mempunyai tujuan yang tidak 

rasional, terbukti dari mereka ada yang tujuannya agar penyakit 

jasmaninya bisa sembuh, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Muhammad Segaf yang tujuannya agar sakitnya bisa sembuh 
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setelah mengikuti Majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain. 

Demikian sekilas tentang Jalsatul Ithnain., ada yang menerima  ada 

juga yang menolak, dampaknyapun ada yang positif dan ada yang 

negatif semuanya dikembalikan kepada masyarakat bagaimana ia 

menyikapi terhadap hadirnya Jalsatul Ithnain., sehingga 

kehadirannya dapat bermanfaat bagi masyarakat baik di dunia 

maupun di akhirat. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Tentang Pelaksanaan kegiatan Majelis Shalawat dan Ta’lim 

Jalsatul Ithnain Ponorogo 

Jalsatul Ithnain adalah suatu organisasi keagaman yang berbentuk 

majelis yang berkiprah pada bidang dakwah dan sosial. Setiap organisasi pasti 

ada agenda kegiatannya. Begitupula dengan majelis shalawat dan ta‟lim 

Jalsatul Ithnain yang diadakan secara rutin di masjid NU Sultan Agung 

Ponorogo. Kegiatan dimajelis tersebut sudah dipatenkan dan dikukuhkan oleh 

beliau al-Habib Syekh Ba abud melalui musyawarah majelis dan rapat 

koordinasi.  

Agenda kegiatan majelis dimulai pada jam 20.00 sampai berakhir 

pada jam 22.30 WIB. Kegiatan yag pertama adalah pembacaan shalawat dan 

maulid Adh-Dhiyaa-ul Lamy  atau sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw. 

Pembacaan maulid ini diiringi oleh rebana dan juga para jamaah. Dengan 

adanya pembacaan sejarah perjuangan Nabi diharapkan akan 

menumbuhsuburkan kecintaan para jamaah kepada Nabi Muhammad Saw, 

dan dengan bekal cinta itu akan diteruskan dengan meeladani dan 

memperjuangkan agamanya. 

 Acara kedua adalah pembacaan kitab fiqih Kasyifah  al-Saja oleh 

dewan guru majelis. Hal ini sesuai sabda Nabi yang maksudnya adalah 

barang siapa yang dikehendaki menjadi orang yang baik, maka akan 
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difahamkan dengan ilmu agama. Dengan kefahaman inilah maka diharapkan 

para jamaah akan lebih bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan dan 

perbedaan disetiap lini kehidupan. 

  Acara ketiga adalah nasehat agama dan diakhiri dengan dzikir jalalah 

dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh beliau al-Habib Syekh Ba 

abud. Nasehat adalah metode penyampaian yang paling baik dalam agama 

yang bisa merubah manusia dari arah yang kurang baik mejadi yang lebih 

baik. Sedangkan dzikir dan doa adalah cara seorang hamba untuk 

mendekatkan diri kepada tuhannya. Dengan dzikir dan doa yang dipanjatkan 

seorang hamba diharapkan akan memperoleh anugerah Allah Swt yang 

berlipa ganda baik di dunia ataupun di akhirat. 

 

B. Analisis Tentang Motivasi Para Pengikut Majelis Shalawat dan Ta’lim 

Jalsatul Ithnain Ponorogo 

Motivasi artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara 

sadar atau tidak sadar baik dari dalam atau dari luar
108

 untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu
109

 yang berhubungan dengan 

keikutsertaannya terhadap kegiatan tertentu. Begitupula kegiatan majelis 

shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain yang dilaksanakan di Masjid NU Sultan 

Agung Ponorogo penulis menyimpulkan bahwa motivasi dari pengikut 

Jalsatul Ithnain  dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: kategori 
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 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hal 1. 
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tindakan sosial Max Weber dalam kelompok motivasi rasional yang 

berorientasi nilai, motivasi tindakan afektif, dan motivasi tindakan tradisional. 

 Pada intinya, bahwa Jalsatul Ithnain merupakan upaya untuk selalu 

mengingat Allah dan Rasulullah kepada para jamaah dengan memperbanyak 

membaca shalawat dan menuntut ilmu, yang puncaknya adalah mendapatkan 

keselamatan di dunia dan akhirat dengan barakah bacaan shalawat. Di 

samping itu, juga sebagai upaya mendidik masyarakat untuk mempunyai 

kebiasaan yang baik, yaitu bershalawat menuntut ilmu. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di majelis shalawat dan ta‟lim 

Jalsatul Ithnain, bahwasanya para jamaah memiliki berbagai motivasi yang 

mereka miliki. Dan setiap motivasi yang dimiliki para jamaah adalah suatu 

hidayah dari Allah Saw yang diberikan kepada para hambaNya supaya para 

hamba tersebut mau kembali kepada Allah Saw sesuai firman Allah Swt yang 

maksudnya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah 

kepada Allah Swt. Dari beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa 

Jalsatul Ithnain  merupakan suatu wadah bagi seseorang untuk memperoleh 

ketenangan hidup. Ketika hati merasakan  gundah, gelisah, serta 

ketidaktentraman, maka shalawat sebagai tempat untuk menenangkan hati. 

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa motivasi dari 

pengikut Jalsatul Ithnain  dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: 

kategori tindakan sosial Max Weber dalam kelompok motivasi rasional yang 

berorientasi nilai, motivasi tindakan afektif, dan motivasi tindakan tradisional. 

Yang dengan ketiga pembagian klasifikasi motivasi tersebut para jamaah 
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tetap mempertahankan untuk tetap melestarikan Jalsatul Ithnain  yang rutin 

dilaksanakan setiap kamis malam di Masjid NU Sultan Agung Po. 

 

C. Analisis Tentang Dampak Religiusitas para jamaah setelah mengikuti 

Majelis Shalawat dan Ta’lim Jalsatul Ithnain Ponorogo 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. 
110

  

Keberkahan atau dalam bahasa lain dikatakan dampak dari para 

jamaah setelah mengikuti majelis khususnya masalah agama diukur pada 

hari-hari setelah mengikuti kegiatan Jalsatul Ithnain. Jika setelah mengikuti 

majelis shalatnya tambah baik, ibadahnya tambah baik, berbakti kepada 

orangtuanya tambah baik, cinta kepada Allah dan RasulNya tambah besar 

diwujudkan dengan mengikuti Nabi Muhammad Saw.  Maka bisa dikatakan 

bahwa ia memperoleh keberkahan dan dampak positif dari majelis tersebut. 

Hal itu dibuktikan dengan temuan penelitian tentang banyaknya pengakuan 

para jamaah yang merasakan hal yang sangat baik setelah mengikuti kegiatan 

Jalsatul Ithnain. Misalnya adalah adanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad 

Saw. Sesuai dengan tujuan dari Jalsatul Ithnain itu sendiri. Ada juga yang 

merasakan setelah mengikuti Jalsatul Ithnain, hatinya merasa tenang, tambah 
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berbakti kepada kedua orang tua dan ringan dalam melaksanakan berbagai 

ibadah wajib maupun sunnah.  

Adapun dampak negatif dari majelis ini seperti kesiangan dalam 

bangun serta terjebak pada pemikiran yang tidak rasional penulis serahkan 

kepada masing-masing pembaca dan jamaah. Karena semua hal mempunyai 

kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Semua tergantung pada cara 

pandang masing-masing individu dalam menaggapinya. Majelis ini 

mempunyai tujuan baik, yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Swt, 

juga kepada Nabi Muhammad Saw, dan kepada apa-apa yang dicintai Allah 

Swt. Dengan demikian tujuan yang paling besar adalah mendapatkan cinta 

dari Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw, dengan wujud ampunan Allah dan 

syurgaNya Allah Swt. Maka adanya majelis ini sebagai jalan para jamaah 

untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya. 

Demikian sekilas tentang Jalsatul Ithnain, ada yang menerima  ada 

juga yang menolak, dampaknyapun ada yang positif dan ada yang negatif 

semuanya dikembalikan kepada masyarakat bagaimana ia menyikapi terhadap 

hadirnya Jalsatul Ithnain, sehingga kehadirannya dapat bermanfaat bagi 

masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dimajelis shalawat dan ta‟lim 

Jalsatul Ithnain yang dilaksanakan di masjid NU Sultan Agung Poorogo 

tentang peran majelis dalam meningkatkan dampak religiusitas jamaahnya 

dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut; 

1. Pelaksanaan kegiatan majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain secara 

rutin dilaksanakan setiap hari kamis malam atau malam jum‟at pahing 

bertempat di masjid NU Sultan Agung Ponorogo. Acara tersebut dimulai 

dari jam 20.00 sampai jama 22.30 WIB. Acara majelis dimulai dengan 

pembacaan kitab maulid adh dhiyaa-ul lamy, kemudian pembacaan kitab 

fiqih kasyifah  al-saja, dilanjutkan dengan ceramah agama oleh al-Habib 

Syekh bin Musthafa Ba abud dan diakhiri dengan dzikir jalalah dan doa 

bersama. Kegiatan tersebut diikuti para jamaah dengan penuh khidmat dan 

khusuk serta hadir hati kepada Allah Swt. 

2. Motivasi yang diperoleh para pengikut majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul 

Ithnain Ponorogo meliputi;  Motivasi rasional yang berorientasi nilai ( 

Motivasi cinta ilmu,  Motivasi taat beribadah, Motivasi cinta Rasulullah 

Saw, Motivasi  bermunajat kepada Allah, Motivasi mempererat tali 

persaudaraan). Motivasi tindakan afektif; (Motivasi menghadirkan 

ketenangan bathin). Motivasi tindakan tradisional; (Motivasi 
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menyembuhkan penyakit jasmani, Motivasi dimudahkan dalam urusan 

dunia)  

3. Dampak positif yang dialami oleh para pengikut majelis shalawat dan 

ta‟lim Jalsatul Ithnain Ponorogo meliputi; Masalah ibadah menjadi lebih 

mudah, jiwa terasa lebih tenang, dimudahkan dalam urusan dunia, sadar 

dan kembali dalam kebaikan. Sedangkan dampak yang negatifnya 

meliputi; bangun pagi kesiangan, Terjebak pada pemikiran tidak rasional. 

D. Saran 

1. Kepada pengurus atau crew majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain 

Ponorogo 

Hendaknya pengurus majelis shalawat dan ta‟lim Jalsatul Ithnain selalu 

memberikan pemahaman kepada para pengikutnya tentang makna serta 

tujuan dari Jalsatul Ithnain, agar para pengikut tersebut tidak salah dalam 

tujuan mengikuti Jalsatul Ithnain. 

2. Kepada para jamaah Jalsatul Ithnain Ponorogo 

Majelis ini berdiri atas perintah serta keridhoan Nabi Muhammad 

Saw. Maka hendaknya para jamaah untuk selalu memperbaiki niat 

disetiap waktu dengan niat-niat yang mulia serta mengajak masyarakat 

utuk ikut serta mengikuti majelis tersebut. 

3. Kepada kaum muslimin muslimat 

Hendaknya selalu mempertahankan tradisi keislaman ini agar supaya 

dampak positifnya bisa dirasakan untuk kebaikan Islam dan kaum 

muslimin. 
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