
 

i 
 

UPAYA MENGEMBANGKAN SPIRITUALITAS DAN 

KEPEDULIAN SOSIAL IBU-IBU MELALUI KEGIATAN 

KEAGAMAAN  

(STUDI KASUS DI DESA PANGKAL, KECAMATAN SAWOO, 

KABUPATEN PONOROGO) 

 

      SKRIPSI 

 

 

 

 

 

  OLEH 

   ITA ROKHANIAH 

  NIM: 210315167 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 

 

 



 

ii 
 

ABSTRAK 

Rokhaniah, Ita.  2019.  Upaya Mengembangkan Spiritualitas dan Kepedulian 

Sosial Ibu-ibu Melalui Kegiatan Keagamaan (Studi Kasus di Desa 

Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Harjali, M.Pd. 

Kata Kunci: Spiritualitas, Kepedulian Sosial, Kegiatan Keagamaan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pendidikan keagamaan 

masyarakat terutama ibu-ibu sehingga kegiatan keagamaan jarang dilaksanakan 

yang menyebabkan spiritualitas dan kepedulian sosialnya sulit untuk berkembang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kegiatan keagamaan apa saja yang 

dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo 

dan bagaimana pelaksanaannya, 2) Bagaimana strategi dalam mengembangkan 

spiritualitas dan kepedulian sosial ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, 

Kabupaten Ponorogo melalui kegiatan keagamaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 

adalah studi kasus. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode induktif yaitu 

proses berpikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang 

bersifat khusus (hasil riset) untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum 

berupa generalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan apa 

saja yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten 

Ponorogo dan bagaimana pelaksanaannya serta strategi apa saja yang digunakan 

dalam rangka mengembangkan spiritualitas dan kepedulian sosial ibu-ibu di Desa 

Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo 

yaitu seni hadrah, shalat berjama’ah dan istighotsah. Urutan pelaksanaan 

kegiatannya yaitu ba’da Maghrib seni hadrah sekitar 1 jam, kemudian setelah 

masuk waktu Isya’ melaksanakan shalat isya’ berjama’ah dilanjut dengan 

istighotsah, 2) a. Strategi dalam mengembangkan spiritualitas ibu-ibu melalui 

kegiatan keagamaan: Melalui pembiasaan untuk melaksanakan shalat berjama’ah, 

melalui pembiasaan untuk membaca istighotsah, melalui pembiasaan untuk 

melantunkan shalawat nabi dalam kegiatan seni hadrah. Dan metode yang 

digunakan dalam mengajar yaitu metode ceramah dan demonstrasi. b. Strategi 

dalam mengembangkan kepedulian sosial ibu-ibu melalui kegiatan keagamaan: 

Melalui strategi kegiatan rutin, melalui pembiasaan Senyum, Sapa, Salam (3S) 

dan melalui keteladanan. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orangtua tentu mengetahui, keluarga merupakan dunia

pertama bagi seorang anak. Orangtua juga hendaknya mengetahui bahwa

setiap rangsangan yang diterima anak sejak kecil, yang dilakukan secara sadar

maupun tidak sengaja oleh orangtua, akan membawa pengaruh dan arah

perkembangan anak dikemudian hari. Tentu saja tumbuh kembang anak

menuju kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh potensi anak, melainkan juga

dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan orangtua dalam membesarkan dan

mendidik, serta faktor lingkungan yang lebih luas di mana anak dibesarkan.1

Pengajaran di sekolah dengan sistem pendidikan saat ini lebih

menekankan pada pemikiran kritis yang hanya mengarah pada perkembangan

kecerdasan intelektual melalui pengetahuan, kemampuan analisis, dan

kemampuan sintetis, tetapi kurang memberikan perhatian pada kecerdasan

emosional dan kecerdasan spiritual yang sangat dibutuhkan anak dalam

penyesuaian diri terhadap lingkungan. Karena itu, tidaklah cukup bila

orangtua yang mendambakan anak-anaknya menjadi anak yang sehat, cerdas,

1 Imas Kurniasih, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW (Yogyakarta: Pustaka
Marwa, 2010), 9.
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bermoral, berbudi pekerti luhur, ceria, mandiri, dan kreatif hanya

menyerahkan pendidikan mereka pada pengajaran di sekolah saja.2

Anak membutuhkan kesempatan yang lebih luas dari itu, seperti

bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas dan mendapat kegiatan

untuk mengungkapkan fantasi serta potensi kreatifnya. Salah satu caranya

adalah dengan membangun kecerdasan spiritual anak.3

Belakangan ini semakin menjamur kelompok-kelompok studi atau

sejenisnya yang menyatakan kelompoknya sebagai kelompok spiritual.

Bahkan kata spiritual kini sudah semakin terdengar klise dengan terjadinya

pergeseran makna dalam penggunaannya. Sebagai istilah, ia telah semakin

dikacaukan dengan berbagai bentuk kanuragan, “pengeleakan”, “pengiwe”,

praktik pedukunan, praktik medium, cenayang “pepeluasan”, atau fenomena

okultistik lainnya, bahkan sampai-sampai mendekati ketakhayulan dan

kemusyrikan.4

Ironis memang, kata spiritual, kini semakin kehilangan spiritnya.

Bukan hanya karena pergeseran-pergeseran pemaknaan, akan tetapi berbagai

keterbatasan lahiriah dan naluriah, kecenderungan-kecenderungan, serta

pengkondisi-pengkondisi lainnya, telah menyulitkan kita untuk memahami

2 Ibid., 9-10.
3 Ibid., 10.
4 Ibid., 10.
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spirit, sang jiwa, sang ruh, sang Maha Pencipta yang justru merupakan isu

utama dunia spiritual.5

Berdasarkan hasil observasi awal di lokasi penelitian, peneliti

menjumpai bahwa masyarakat masih kurang spiritualitasnya. Mereka hanya

tahu shalat, zakat, puasa dan sebagainya tanpa tahu makna mendalam dibalik

semua itu. Banyak yang sudah melakukan sedekah akan tetapi sering

diungkit-ungkit dalam kehidupan sehari-hari/belum ikhlas. Tujuan hidup

mereka seakan-akan hanya untuk kehidupan duniawi dan secara tidak

langsung melupakan kehidupan yang akan terjadi kelak di akhirat.

Berkurangnya spiritualitas bukan hanya terjadi pada anak-anak tetapi juga

pada ibu-ibu. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu kurangnya

pengetahuan mereka tentang hal tersebut.6

Dalam arti sebenarnya, spiritualitas berarti hidup menurut roh.

Dalam konteks hubungan dengan Yang Transenden, roh itu adalah Roh Allah

Swt sendiri. Spiritualitas adalah hidup yang didasarkan pada pengaruh dan

bimbingan Roh Allah. Dengan spiritualitas, manusia bermaksud membuat diri

dan hidupnya dibentuk sesuai dengan semangat dan cita-cita Allah. Karena

spiritualitas terasa begitu umum dan abstrak, agar penghayatan spiritualitas

menjadi konkret dan jelas, maka dalam praktek spiritualitas diwujudkan

5 Ibid., 10.
6 Transkip Observasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/O/1/XI/2018.
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dengan mengikuti jejak atau hidup tokoh-tokoh agama entah para pendiri

agama atau para pengikut agama yang dapat diteladani.7

Menurut Mario Beauregard and Denyse O’Leary, researchers and

authors of The Spiritual Brain berpendapat bahwa Spiritualitas berarti

pengalaman yang berpikir untuk membawa mengalaminya ke dalam kontak

dengan Tuhan (dengan kata lain, bukan hanya pengalaman yang terasa

bermakna). Ruth Beckmann Murray dan Judith Proctor menulis bahwa

dimensi spiritual mencoba untuk menjadi selaras dengan alam semesta, dan

berusaha untuk jawaban tentang yang tak terbatas, dan datang ke dalam fokus

ketika seseorang menghadapi stress emosional, penyakit fisik, atau kematian.8

Spiritualitas juga memberikan suatu perasaan yang berhubungan

dengan intrapersonal (hubungan antara diri sendiri), transpersonal (hubungan

yang tidak dapat dilihat yaitu suatu hubungan dengan ketuhanan yang

merupakan kekuatan tertinggi) dan interpersonal (hubungan antara orang lain

dengan lingkungan).

Selain itu, manusia juga perlu bersosialisasi, sosialisasi adalah

proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu

generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role

theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus

7 Agus M. Hardjana, Religiositas, Agama & Spiritualitas (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 65.
8 Iwan Ardian, “Konsep Spiritualitas & Religiusitas (Spiritual and Religion) dalam Konteks

Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2,” Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah, 5 (2016), 4.
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dijalankan oleh individu.9 Mengapa manusia perlu bersosialisasi? Karena pada

dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan

selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat

manusia harus saling menghormati, mengasihi dan peduli terhadap berbagai

macam keadaan disekitarnya. Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan

yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang

membutuhkannya. Kepedulian sosial suatu nilai penting yang harus dimiliki

setiap orang karena terkait dengan nilai kejujuran, kasih sayang, rendah hati,

keramahan, kebaikan, dan sikap selalu ingin membantu orang lain.

Kepedulian sosial tidak pernah lepas dari kesadaran sosial. Kesadaran sosial

merupakan kemampuan untuk memahami arti dari situasi tersebut. Hal

tersebut sangat tergantung dari bagaimana empati terhadap orang lain.10

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan tokoh

masyarakat setempat, kepedulian sosial masyarakat terutama ibu-ibu mulai

berkurang. Hal itu dikarenakan lokasi penelitian berada di daerah dataran

tinggi sehingga akses dari rumah satu ke rumah yang lain tidak mudah, yang

menyebabkan mereka jarang berkumpul, sehingga kurang mengetahui

keadaan sekitarnya. Dengan hal itu membuat kepedulian sosial mereka

berkurang. Akibat berkurangnya spiritualitas dan kepedulian sosial di tempat

penelitian ini, mendorong tokoh masyarakat setempat untuk mengadakan

9 https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, di Akses Sabtu 12 Januari 2019, Jam 09.23 WIB.
10 Hana Rizkia Aditia, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepedulian Sosial Remaja,”

Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, 2 (2016), 92.
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kegiatan guna menggerakkan masyarakat sekitar terutama ibu-ibu dalam

rangka mengembangkan spiritualitas dan kepedulian sosialnya yaitu melalui

kegiatan keagamaan.11

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat penelitian

tersebut dan dijadikan sebuah penelitian dengan judul “Upaya

Mengembangkan Spiritualitas dan Kepedulian Sosial Ibu-ibu Melalui

Kegiatan Keagamaan (Studi Kasus di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo,

Kabupaten Ponorogo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti memfokuskan

penelitiannya pada kegiatan keagamaan di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo,

Kabupaten Ponorogo, yaitu shalat berjamaah, istighotsah, dan seni hadrah.

C. Rumusan Masalah

1. Kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pangkal,

Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pelaksanaannya?

2. Bagaimana strategi dalam mengembangkan spiritualitas dan kepedulian

sosial ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

melalui kegiatan keagamaan tersebut?

11 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 20/W/1/XI/2018.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan diperoleh melalui

penelitian ini adalah :

1. untuk mendeskripsikan kegiatan keagamaan apa saja yang dilakukan oleh

ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan

pelaksanaannya

2. untuk menjelaskan strategi dalam mengembangkan spiritualitas dan

kepedulian sosial ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten

Ponorogo melalui kegiatan keagamaan tersebut

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Menambah teori tentang pengembangan spiritualitas dan kepedulian

sosial melalui kegiatan keagamaan yang meliputi shalat berjamaah,

istighotsah, dan seni hadrah.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat, sebagai motivasi dan bahan masukan dalam upaya

meningkatkan spiritualitas dan kepedulian sosial masyarakat di

Kabupaten Ponorogo.

b. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan sumbangan untuk

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
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c. Bagi peneliti lain, dapat menjadi inisiator serta turut memberikan

inspirasi sekaligus motivasi, khususnya mahasiswa IAIN Ponorogo

sendiri untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya terkait

dengan gagasan peneliti.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti

akan mengelompokkan menjadi 6 (enam) bab, dan masing-masing bab terbagi

menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan

yang sistematik yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I (Pendahuluan)

Berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini,

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

pembahasan.

2. BAB II (Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Kajian Teori)

Sebagai landasan teori, peneliti tempatkan pada bab dua yang

mengkaji tentang perkembangan teori-teori yang melandasi dan

mendukung penelitian. Teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah

teori-teori spiritualitas yang meliputi pengertian spiritualitas, pengertian

kecerdasan spiritual, kegunaan kecerdasan spiritual, ciri/kriteria kecerdasan

spiritual dan upaya mengembangkan spiritualitas. Kemudian diikuti dengan
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kajian terhadap teori-teori kepedulian sosial yang meliputi pengertian

kepedulian sosial dan bentuk-bentuk kepedulian. Selanjutnya teori tentang

kegiatan keagamaan yang terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu shalat

berjamaah, istighotsah, dah seni hadrah. Selain kajian teori, peneliti juga

mencantumkan telaah hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Pada bab ini, peneliti mencantumkan tentang metode penelitian

yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan

penelitian.

4. BAB IV (Temuan Penelitian)

Adapun dalam bab ini merupakan kegiatan penelitian yang

dilakukan peneliti di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten

Ponorogo, yang terdiri dari deskripsi data umum dan deskripsi data khusus,

seperti letak geografis, dan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Pangkal.

Persepsi berupa fakta dilapangan yang dapat memberi jawaban yang

berhubungan dengan rumusan masalah yakni : Kegiatan keagamaan apa

saja yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo,

Kabupaten Ponorogo dan bagaimana strategi dalam mengembangkan

spiritualitas dan kepedulian sosial ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan

Sawoo, Kabupaten Ponorogo melalui kegiatan keagamaan tersebut.
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5. BAB V (Pembahasan)

Bab ini merupakan hasil pembahasan fakta di lapangan yang terdiri

dari upaya mengembangkan spiritualitas dan kepedulian sosial ibu-ibu

melalui kegiatan keagamaan di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo,

Kabupaten Ponorogo.

6. BAB VI (Penutup)

Bab ini merupakan bab terakhir penelitian lapangan yang berisi

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-

saran dari peneliti.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian

terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, Cahya Wulan Setiawati 2017 yang meneliti dengan

judul Pengaruh Kedisiplinan dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Karakter

Siswa Kelas X SMAN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kuantitatif

dengan hasil penelitian yaitu ada pengaruh yang signifikan antara

kedisiplinan terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun

pelajaran 2016/2017, ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan

spiritual terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun

pelajaran 2016/2017 dan ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan

dan kecerdasan spiritual terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

yakni meneliti tentang kespiritualan. Yang membedakan yaitu objek

penelitiannya, jika dalam penelitian terdahulu adalah siswa kelas X,

sedangkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu ibu-ibu.

Kedua, Mohamad Rusidi Amron 2014 yang meneliti dengan

judul Peran Suluk dalam Pengembangan Spiritualitas Anggota Tarekat
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Naqsyabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren Pertama Asy-Syafi’iyah

Durisawo Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif

dengan hasil penelitian, yaitu suluk dapat meningkatkan keimanan

(bertambah yakin dengan adanya Allah Swt dalam hati), keIslaman

(bertambah khusuk dalam ibadah shalat, puasa dan Keihsanan (mampu

melatih anggota untuk menahan diri dari perilaku dan ucapan-ucapan

tercela) sehingga menjadikan ketenteraman hati dalam beribadah kepada

Allah Swt.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

yakni meneliti tentang spiritualitas. Yang membedakan yaitu kegiatan

dalam rangka meningkatkan spiritualitasnya. Jika dalam penelitian

terdahulu melalui suluk, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan

melalui kegiatan shalat berjamaah, istighotsah dan hadrah.

Ketiga, Rika Oktaviana 2018 yang meneliti dengan judul

Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Peduli Sosial (Studi Kasus

di MI Tarbiyatul Islam Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten

Madiun).

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif

dengan hasil penelitian, yaitu kepala sekolah sangat berperan dalam

meningkatkan karakter peduli sosial yaitu dengan cara pembiasaan dan

menanamkan sifat-sifat yang positif serta memberikan contoh atau teladan

dengan cara kepala sekolah terlibat dalam kegiatan infaq dan amal Jum’at,
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kerja bakti serta menjadi imam dalam sholat dzuhur dan dhuha

berjama’ah, serta melibatkan peserta didik secara langsung terhadap

kegiatan yang dilaksanakan, mengajarkan tentang pentingnya peduli

terhadap sekitar.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

yakni meneliti tentang kepedulian sosial. Yang membedakan dengan

penelitian ini yaitu objek penelitiannya, jika dalam penelitian terdahulu

adalah anak-anak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan adalah ibu-

ibu.

B. Kajian Teori

1. Spiritualitas

a. Pengertian Spiritualitas

Secara etimologi kata spiritualitas berasal dari “spirit” dan

berasal dari kata Latin “spiritus”, yang di antaranya berarti “roh,

jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa

hidup.” Dalam perkembangannya, kata spirit diartikan secara lebih

luas lagi. Para filsuf, mengkonotasikan “spirit” dengan :

1) Kekuatan yang menganimasi dan memberi energy pada cosmos

2) Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan

inteligensi

3) Makhluk immaterial
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4) Wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas,

kesucian, atau keilahian).1

Dilihat dari bentuknya, menurut para ahli, spirit dibagi

menjadi tiga tipe : Spirit subyektif, spirit obyektif, dan spirit

absolut. Spirit subyektif berkaitan dengan kesadaran, pikiran,

memori, dan kehendak individu sebagai akibat pengabstraksian

diri dalam relasi sosialnya. Spirit obyektif berkaitan dengan

konsep fundamental kebenaran (right, recht), baik dalam

pengertian legal maupun moral. Sementara spirit absolut yang

dipandang sebagai tingkat tertinggi spirit adalah sebagai bagian

dari nilai seni, agama, dan filsafat.2

Secara psikologik, spirit diartikan sebagai “soul” (ruh),

suatu makhluk yang bersifat nir-bendawi (immaterial being).

Spirit juga berarti makhluk adikodrati yang nir-bendawi. Karena

itu dari perspektif psikologik, spiritualitas juga dikaitkan dengan

berbagai realitas alam pikiran dan perasaan yang bersifat

adikodrati, nir-bendawi, dan ceenderung “timeless dab

spaceless”. Termasuk jenis spiritualitas adalah Tuhan, jin, setan,

hantu, roh-halus, nilai-moral, nilai-estetik dan sebagainya.

Spiritualitas agama (religious spirituality, religious spiritualness)

berkenaan dengan kualitas mental (kesadaran), perasaan,

moralitas, dan nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari ajaran

1 Imas Kurniasih, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW, 10-11.
2 Ibid., 11.
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agama. Spiritualitas agama bersifat Ilahiah, bukan bersifat

humanistik lantaran berasal dari Tuhan.3

Menurut Mario Beauregard and Denyse O’Leary,

researchers and authors of The Spiritual Brain berpendapat bahwa

Spiritualitas berarti pengalaman yang berpikir untuk membawa

mengalaminya ke dalam kontak dengan Tuhan (dengan kata lain,

bukan hanya pengalaman yang terasa bermakna). Ruth Beckmann

Murray dan Judith Proctor menulis bahwa dimensi spiritual

mencoba untuk menjadi selaras dengan alam semesta, dan

berusaha untuk jawaban tentang yang tak terbatas, dan datang ke

dalam fokus ketika seseorang menghadapi stress emosional,

penyakit fisik, atau kematian.4

Manusia sebenarnya membutuhkan spiritualitas sebagai

bagian dalam hidupnya pada proses penemuan makna hidup.

Kebutuhan manusia akan spiritualitas didasarkan pada :

1) Kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan

keyakinan dan memenuhi kewajiban agama serta kebutuhan

untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai,

menjalin hubungan, penuh rasa percaya dengan Tuhan.

2) Kebutuhan untuk mencari arti dan tujuan hidup, kebutuhan

untuk mencintai dan dicintai serta rasa keterikatan.

3 Ibid., 11.
4 Iwan Ardian, “Konsep Spiritualitas & Religiusitas (Spiritual and Religion) dalam

Konteks Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2,” Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah, 5
(2016), 4.
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3) Kebutuhan untuk memberikan dan mendapatkan maaf.5

b. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu

pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan

diluar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan spiritual menjadikan manusia

yang benar-benar utuh secara intelektual, emosi dan spiritual.

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa. Kecerdasan spiritual

dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri

manusia secara utuh.6

Danah Zohar dan Ian Marshall menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna

dibandingkan dengan yang lain.7

c. Kegunaan Kecerdasan Spiritual

Penelitian Deacon menunjukkan bahwa kita membutuhkan

perkembangan dibagian otak supaya kita bisa menggunakan bahasa.

Perkembangan pada bagian ini memungkinkan kita menjadi kreatif,

5 Asep Solikin, “ESQ dan Kebutuhan Spiritualitas Civitas Akademik,” Anterior, 2 (Juni,
2013), 75.

6 Zamzami Sabiq, “Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Proposial
Santri Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan,” Psikologi Indonesia, 2 (September, 2012),
57-58.

7 Desmita, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 174.
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visioner dan fleksibel. Kecerdasan spiritual adalah inti kesadaran

yang membuat kita mampu menyadari siapa kita sesungguhnya dan

bagaimana kita memberi makna terhadap hidup kita untuk selalu

berhubungan dengan kebermaknaan hidup agar hidup kita menjadi

lebih bermakna. Kita membutuhkan kecerdasan spiritual untuk

mencapai perkembangan diri yang lebih utuh.8

Untuk membentuk suatu karakter dalam diri, dibutuhkan

penggabungan antara pengalaman dan visi. Artinya melalui

ketegangan antara “apa yang benar-benar kita lakukan” dan hal-hal

yang “lebih besar” dan “lebih baik” yang “mungkin kita lakukan”.

Kecerdasan spiritual mengajak kita memasuki jantungnya segala

sesuatu, nilai-nilai kemanusiaan, kegembiraan, rasa humor, daya

cipta, kecantikan dan kejujuran.9

d. Ciri-ciri atau Kriteria Kecerdasan Spiritual

1) Prinsip dan Visi

Menurut Covey, prinsip seperti layaknya mercusuar.

Prinsip merupakan substansi hukum alam yang tidak dapat

dilanggar. Seperti yang dikemukakan oleh Cecil B. Demile

tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam film

monumentalnya, The Ten Commandements, “Kita tidak mungkin

8 Monty dan Fidelis, Mendidik Kecerdasan Pedoman Bagi Orang Tua dan Guru dalam
Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Media Grafika, 2008), 41.

9 Ibid., 42.
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melanggar hukum tersebut. Kita hanya dapat menghancurkan diri

kita karena melanggar hukum-hukum itu.”10

Pertama, prinsip kebenaran : Realitas nyata yang ada

adalah yang benar atau kebenaran itu sendiri. Sesuatu yang tidak

benar pasti akan sirna. Misalkan, kita menanam suatu benih

dengan pupuk yang tepat, tempat yang tepat, dan musim yang

benar, maka benih itu akan tumbuh dan benar-benar ada sebagai

tumbuhan. Tetapi misalkan kita menanam benih pada musim

yang salah, maka benih itu tidak tumbuh bahkan membusuk dan

sirna. Contoh lain, misalkan kita mengoperasikan mesin

pembangkit listrik. Kita isi bahan bakar yang tepat dan mengikuti

prosedur yang benar, maka mesin pembangkit beroperasi dengan

baik. Sebaliknya, jika kita mengoperasikan mesin pembangkit

dengan cara yang salah, terjadi konslet misalnya. Mungkin mesin

pembangkit tersebut dapat meledak dan musnah. Yang benar

eksis, yang tidak menghilang.11

Kedua, prinsip keadilan : Keadilan adalah memberikan

sesuatu sesuai dengan haknya. Jika kita naik becak dari satu

tempat ke tempat lainnya, dan disepakati biayanya dua ribu

rupiah, setelah tiba pada tempatnya kemudian kita bayar dua ribu

rupiah, ini disebut adil. Prinsip leadilan adalah prinsip yang

sangat mendasar dalam sistem kehidupan. Ketika suatu

10 Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Cepat Melejitkan
IQ, EQ, dan SQ Secara Harmonis (Bandung: Nuansa, 2008), 123-125.

11 Ibid., 126.
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pemerintahan menjalankan fungsinya secara adil maka negara

tersebut akan menjadi kuat dan maju. Sebaliknya, jika

ketidakadilan dan penindasan terjadi di berbagai tempat maka

negara itu menghadapi problem yang sulit. Tuntutan rakyat

meminta keadilan berlawanan dengan kepentingan pembesar yang

melindungi kekayaannya. Keributan mudah terjadi, kemunduran

peradaban menghadang.12

Ketiga, prinsip kebaikan : Adalah memberikan lebih dari

haknya. Seperti contoh tentang naik becak diatas, kita membayar

tiga ribu rupiah, padahal seharusnya cukup dua ribu rupiah.

Kebaikan adalah prinsip yang sangat penting dalam kehidupan,

tentu saja harus selaras dengan prinsip kebenaran dan keadilan.13

Visi yang benar adalah melihat sesuatu sebagaimana

adanya sesuatu. Untuk dapat melihat sesuatu realitas sebagaimana

realitas sesungguhnya, diperlukan tranformasi dalam titik visi

terdalam dari subjek yang mengetahui, bukan pada objek-objek

yang dilihat, demikian menurut Mulla Shadra.14

Untuk mendapatkan visi yang benar kita harus membenahi

apa yang ada dalam diri kita. Kita berusaha hidup selaras dengan

prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Kita mencoba

12 Ibid., 127.
13 Ibid., 128.
14 Ibid., 129.
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untuk membersihkan diri, pikiran dan jiwa dari karakter-karakter

rendah seperti bohong, rakus, dan malas.15

Dengan memiliki visi jangka pangjang, membantu kita

berjalan di atas prinsip kebenaran. Menghindarkan kita dari

jebakan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Bahkan Covey

menyebutkan salah satu kebiasaan yang sangat efektif adalah

“memulai dari akhir dalam pikiran”.16

2) Kesatuan dan Keberagaman

Ketunggalan dalam keberagaman adalah prinsip utama

yang harus kita pegang teguh agar memiliki SQ tinggi. Saya dan

anda adalah berbeda, tetapi sama, sama manusianya yang ingin

terus maju menyempurnakan SQ.17

3) Memaknai

Seseorang yang memiliki SQ tinggi menemukan makna

terdalam dari segala sisi kehidupan. Karunia Tuhan berupa

kenikmatan atau ujian daro-Nya sama-sama memiliki makna

spiritual yang tinggi. Karunia Tuhan adalah manifestasi kasih

sayang-Nya kepada manusia. Ujian-Nya adalah wahana

pendewasaan spiritual manusia.18

15 Ibid., 130.
16 Ibid., 130.
17 Ibid., 132.
18 Ibid., 134.
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4) Kesulitan dan Penderitaan

Penelitian ilmiah, sehubungan peran kesulitan dalam

mengembangkan sisi terdalam manusia juga dilaporkan oleh Paul

G. Stoltz, Phd dalam bukunya Adversity Quotient: Mengubah

rintangan menjadi peluang. Orang-orang yang sukses adalah

orang-orang yang sering dihadapkan pada kesulitan dan ia mampu

menghadapinya, kadang gagal kadang berhasil. Bahkan orang

sukses justru mencari tantangan.19

5) Kesendirian dan Bermasyarakat

Menyendiri-bermasyarakat atau transendensi-realisasi

adalah gerak spiral ke atas. Momen transendensi menguatkan

realisasi, realisasi di masyarakat menyempurnakan momen

transendensi. Jadi, transendensi dilanjutkan realisasi dilanjutkan

transendensi dilanjutkan realisasi dan seterusnya.20

6) Gerak Pertumbuhan

Bergerak sepanjang spiral ke atas mengharuskan kita

belajar, berkomitmen, dan berbuat pada taraf yang lebih tinggi.

Kita menipu diri sendiri jika berpikir bahwa salah satu dari ini

semua sudah memadai. Untuk terus maju kita harus belajar,

berkomitmen, dan berbuat dan belajar, berkomitmen dan berbuat

lagi.21

19 Ibid., 136.
20 Ibid., 137.
21 Ibid., 141.
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e. Upaya Mengembangkan Spiritualitas

Untuk menjadi cerdas secara spiritual, maka individu

seharusnya melakukan beberapa langkah, pertama mengenali diri

sendiri. Karena orang yang sudah tidak mampu mengenali dirinya

sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun krisis spiritual.

Karenanya mengenali diri sendiri adalah syarat pertama untuk

meningkatkan spiritualitas. Kedua, melakukan introspeksi diri

(pertobatan), ajukan pertanyaan pada diri sendiri, sudahkan

perjalanan hidup dan karier saya berjalan atau berada di rel yang

benar? Barangkali saat individu melakukan introspeksi, individu

menemukan bahwa selama ini individu telah melakukan kesalahan,

kecurangan, atau kemunafikan terhadap orang lain. Ketiga,

mengaktifkan hati secara rutin (mengingat Tuhan) karena Dia adalah

sumber kebenaran tertinggi dan kepada Dia-lah individu kembali.

Dengan mengingat Tuhan, hati individu menjadi damai. Hal ini

membuktikan karena banyak orang yang mencoba mengingat Tuhan

melalui cara berzikir, shalat tahajud di tengah malam, kontemplasi di

tempat yang sunyi, mengikuti tasawuf, bermeditasi, dll. Keempat,

tentunya setelah individu mengingat Sang-Khalik, individu akan

menemukan keharmonisan dan ketenangan hidup. Individu tidak lagi

menjadi manusia yang rakus akan materi, tetapi dapat merasakan

kepuasaan tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, hingga
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individu mencapai keseimbangan dalam hidup dan merasakan

kebahagiaan spiritual.22

Setidaknya untuk mengembangkan spiritualitas terbagi

menjadi tiga komponen. Pertama, spiritual thoughts, yang berisi

renungan-renungan tentang makna dan hakikat berbagai hal yang

bersifat spiritual. Kedua adalah spiritual workouts, yang berisi

tentang kebiasaan harian yang perlu individu lakukan untuk sedikit

demi sedikit meningkatkan kecerdasan spiritual individu. Tujuan

dari berbagai latihan (exercises) adalah untuk mencapai tahap

meditatif melalui serangkaian latihan. Dan ketiga adalah spiritual

behaviors, mengenai perilaku spiritual yang perlu individu

kembangkan dalam kehidupan individu seperti: pengendalian diri,

beramal dan mengucap syukur, rela memaafkan, pasrah, rendah hati,

tidak cemas, menjalin hubungan baik dan mencintai pekerjaan

individu.23

2. Kepedulian Sosial

a. Pengertian Kepedulian Sosial

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu

ingin memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kepedulian sosial suatu nilai penting yang harus dimiliki setiap

orang karena terkait dengan nilai kejujuran, kasih sayang, rendah

hati, keramahan, kebaikan, dan sikap selalu ingin membantu orang

22 Asep Solikin, “ESQ dan Kecerdasan Spiritualitas Civitas Akademik,” Anterior, 2 (Juni,
2013), 81.

23 Ibid., 81-82.
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lain. Kepedulian sosial tidak pernah lepas dari kesadaran sosial.

Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami arti dari

situasi tersebut. Hal tersebut sangat tergantung dari bagaimana

empati terhadap orang lain.24

b. Bentuk-bentuk Kepedulian

1) Di Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil yang

dialami oleh seorang manusia. Lingkungan inilah yang pertama

kali mengajarkan manusia bagaimana berinteraksi. Seyogyanya

manusia hidup berkeluarga adalah untuk mencari kebahagiaan.

Tetapi apa yang diharapkannya tidak selalu sesuai dengan

harapan. Hal yang paling penting diketahui bahwa lingkungan

rumah itu akan membawa perkembangan perasaan sosial yang

pertama.

2) Di Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat pedesaan yang masih memiliki

tradisi yang kuat masih tertanam sikap kepedulian sosial yang

sangat erat. Ketika ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu

keluarga, maka keluarga lain dengan tanpa imbalan akan segera

membantu dengan berbagai cara. Misalnya saat mau mendirikan

rumah, anggota keluarga yang lain menyempatkan diri untuk

berusaha membantunya.

24 Hana Rizkia Aditia, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepedulian Sosial
Remaja,” Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, 2 (2016), 92.
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3) Di Lingkungan Sekolah

Sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk belajar

meningkatkan kemampuan intelektual, akan tetapi juga membantu

anak untuk dapat mengembangkan emosi, berbudaya, bermoral,

bermasyarakat, dan kemampuan fisiknya. Abu Ahmadi dan

Uhbiyati (2001) menjelaskan bahwa, fungsi sekolah sebagai

lembaga sosial adalah membentuk manusia sosial yang dapat

bergaul dengan sesame manusia secara serasi walaupun terdapat

unsur perbedaan tingkat sosial ekonomi, perbedaan agama, ras,

peradaban, bahasa dan lain sebagainya.25

3. Kegiatan Keagamaan

a. Pengertian Kegiatan Keagamaan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

kegiatan artinya aktivitas, usaha atau pekerjaan.26 Menurut

Elizabeth, keagamaan adalah gejala yang begitu sering terdapat

dimana-mana dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia

untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri

dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat

membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan

juga perasaan takut. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya

suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama

melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-

25 Ibid., 92.
26 https://kbbi.web.id/giat. di Akses Sabtu 23 Februari 2019, Jam 17.59 WIB.
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hari di dunia, baik kehidupan individu maupun kehidupan

sosial.27

b. Macam-macam Kegiatan Keagamaan

1) Istighotsah

Istighotsah dalam bahasa Arab dapat diartikan

sebagai “meminta pertolongan”. Istilah ini diambil dari lafal

doa “ya hayyu ya qoyyum birohmatika astaghits!, yang

artinya Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan yang tidak butuh

pertolongan, berilah pertolongan kepadaku!.28 Istighotsah

adalah do’a bersama yang bertujuan memohon pertolongan

dari Allah Swt. Inti dari kegiatan ini sebenarnya dzikrullah

dalam rangka taqarub ilaallah (mendekatkan diri kepada

Allah Swt). Jika manusia sebagai hamba selalu dekat dengan

Sang Khaliq, maka segala keinginannya akan dikabulkan

oleh-Nya.29 Jadi dapat disimpulkan bahwa makna istighotsah

adalah menghadiri suatu majlis untuk melaksanakan ibadah,

do’a, dzikir, dan bersholawat bersama yang bermanfaat untuk

memohon bantuan, minta pertolongan kepada Allah Swt atas

segala sesuatu yang dihadapi manusia yang dipimpin oleh

orang alim atau orang yang berilmu. Dalam istighotsah di sini

27 Lina Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran
Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian di Kelas X dan XI SMK Plus Qurrota Ayun
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut),” Pendidikan Universitas Garut, 1 (2008), 20.

28 Rubaidi, “Desakralisasi Tradisi Keagamaan : Studi Tentang Perubahan Makna
Simbolik Istighosah di Jawa Timur,” Millah, 2 (Februari, 2009), 330.

29 Kristiya Septian Putra, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya
Religius (Religious Culture) di Sekolah,” Jurnal Kependidikan, 2 (November, 2015), 29.
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juga dilaksanakan ibadah shalat sunnah tasbih yang

dikerjakan sebelum melaksanakan do’a, dzikir, dan shalawat

bersama. Shalat sunnah tasbih dilaksanakan dua minggu

sekali dalam pelaksanaan istighotsah.30

Zikir ada 3 macam, yaitu : Pertama zikir qalbiyah

atau zikir hati, adalah merasakan kehadiran Allah. Jika

hendak melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan, maka

ia meyakini dalam hatinya yang paling dalam bahwa Allah

senantiasa bersamanya. Sadar bahwa Allah selalu melihatnya.

Kedua zikir aqliyah adalah kemampuan menangkap bahasa

Allah di balik setiap gerak alam semesta ini. menyadari

bahwa semua gerak alam, Allah lah yang menjadi sumber

gerak dan yang menggerakkannya. Ketiga zikir lisan adalah

buah dari zikir hati dan akal. Setelah melakukan zikir hati dan

akal, barulah lisan berfungsi untuk senantiasa berzikir,

memahasucikan dan mengagungkan Allah Swt. Selanjutnya

lisan berdo’a dan berkata-kata dengan benar, jujur, baik dan

bermanfaat.31

30 Siti Makhmudah, “Makna Ritual Istighosah Yamisda Bagi Masyarakat Islam (Studi
Kasus di Makam Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Desa Putih Kecamatan Gampengrejo
Kabupaten Kediri),” 137.

31 Muhammad Arifin Ilham, Hakikat Zikir (Jalan Taat Menuju Allah) (Depok: Intuisi
Press, 2004), 35-46.
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2) Shalat Berjamaah

a) Shalat

Secara etimologis, shalat berarti do’a. Adapun

menurut syari’at, shalat berarti ekspresi dari berbagai

gerakan sebagaimana diketahui. Jika dalam suatu dalil

terdapat perintah dan petunjuk shalat, maka hal itu berarti

secara lahiriyah kembali kepada shalat dalam pengertian

syari’at. Shalat merupakan kewajiban yang ditetapkan

melalui Al-Qur’an, Al-Hadits dan ijma’.32 Dalam arti lain,

shalat ialah berhadap hati kepada Allah Swt sebagai

ibadah, yang diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, baik

laki-laki maupun perempuan. Berupa perbuatan/perkataan

dan berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun tertentu yang

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam,33 serta

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.34 Shalat

merupakan suatu aktivitas jiwa (soul) yang termasuk

dalam kajian ilmu psikologi transpersonal, karena shalat

adalah proses perjalanan spiritual yang penuh makna yang

dilakukan seorang manusia untuk menemui Tuhan

Semesta Alam. Shalat dapat menjernihkan jiwa dan

mengangkat peshalat untuk mencapai taraf kesadaran yang

32 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap) (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2005), 112-113.

33 Lutfi Al Barasy, Tuntunan Sholat Lengkap (Surabaya: Anugerah, 2004), 27.
34 Subagdja Prawata, Panduan Shalat Menurut Sunnah Rasulullah SAW (Jakarta: Perum

Percetakan Negara RI, 2003), 53.
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lebih tinggi (altered states of consciousness) dan

pengalaman puncak (peak experience).35 Shalat memiliki

kemampuan untuk mengurangi kecemasan karena terdapat

lima unsur di dalamnya, yaitu : meditasi atau do’a yang

teratur (minimal lima kali sehari), relaksasi melalui

gerakan-gerakan shalat, hetero atau auto sugesti dalam

bacaan shalat, group-therapy dalam shalat jama’ah (atau

bahkan dalam shalat sendirian pun minimal ada aku dan

Allah), hydro therapy dalam mandi junub atau wudhu

sebelum shalat.36 Dalam shalat, sebagaimana juga

pandangan psikologi transpersonal, seseorang akan

berusaha untuk menapaki jalan spiritual untuk

mempertemukan diri atau aku yang fana dengan kekuatan

ilahiah (divine power) atau aku yang kekal (baqa’).37

b) Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah merujuk pada aktivitas shalat

yang dilakukan secara bersama-sama. Shalat ini dilakukan

oleh minimal dua orang dengan salah seorang menjadi

imam (pemimpin) dan yang lainnya menjadi makmum.38

35 Abu Sungkan, Pelatihan Shalat Khusyu’ (Jakarta: Shalat Centre dan Baitul Ihsan,
2006), 7.

36 Ibid., 8.
37 Ibid., 8.
38 https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_berjamaah. di Akses Kamis 28 Februari 2019,

Jam 07.27 WIB.
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Dalil disyariatkannya shalat berjamaah ada dalam

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adapun dalam Al-Qur’an

terdapat dalam surat An-Nisa ayat 102 yang artinya : “Dan

apabila kamu berada di tengah-tengah mereka

(sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat

bersama-sama mereka.” Sedangkan dari Ibnu Umar Ra, ia

berkata : sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, “Shalat

berjamaah lebih utama 27 derajat daripada shalat

sendiri.”39

Shalat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah

(sunnah yang dikuatkan/di bawah wajib dan di atas sunnah

biasa) bagi laki-laki, khusus untuk shalat lima waktu.

Kecuali Malikiyah dan Hanabilah mereka berpendapat

hukumnya adalah wajib. Hukum berjamaah itu, berbeda-

beda sesuai dengan perbedaan jenis shalat yang

mengharuskan berjamaah. Terkadang hukumnya fardhu

(wajib), seperti mendapatkan raka’at terakhir pada shalat

Jum’at. Terkadang merupakan syarat sahnya shalat, seperti

shalat yang dilakukan secara jama’ karena dalam kondisi

hujan. Dan shalat dua hari raya menurut madzhab yang

mengatakan bahwa berjamaah adalah syarat bagai shalat

dua hari raya. Terkadang hukumnya mandub (dianjurkan),

39 Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 314-315.
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seperti shalat tarawih dan witir dalam bulan Ramadhan,

seerta shalat gerhana. Dan terkadang hukumnya mubah,

yaitu untuk shalat sunnah mutlak.40

Dasar agar mematuhi imam shalat : Abu Hurairah

menceritakan, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

“Sesungguhnya imam itu diangkat agar diikuti. Oleh

sebab itu, maka janganlah kamu menyalahinya! Bila dia

telah takbiratul ihram, maka segeralah takbir! Bila dia

telah rukuk, maka segeralah rukuk! Bila dia telah

mengatakan : Sami’allahu liman hamidah (Dia

mendengar siapa yang memuja-Nya), maka bacalah :

Allahumma … = Ya Allah! Tuhan kami! Hanya bagi-

Mulah segala pujaan. Bila dia telah sujud, maka

segeralah sujud! Bila dia shalat duduk, maka shalat

pulalah kamu duduk, semuanya!” (Hr. Syaikhan atau

Bukhari dan Muslim)41

Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu’, dalam

shalat berjamaah, kaum laki-laki berbeda dengan kaum

perempuan pada beberapa hal, yaitu : Wanita tidak

ditekankan melaksanakan shalat jamaah sebagaimana

yang ditekankan bagi kaum laki-laki, seorang imam

wanita berdiri di tengah-tengah (shaf) mereka, dan apabila

40 Ibid., 313-314.
41 Kahar Masyhur, Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat (Jakarta: PT Rineka Cipta,

1995), 331.
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sendirian seorang wanita berdiri di belakang laki-laki tidak

disamping sebagaimana laki-laki.42

Shalat berjamaah selain berfungsi sebagai wadah

berkomunikasi dengan Allah juga mampu dijadikan

sebagai perekat hubungan sosial antar sesama muslim.

Memang sangat jelas bahwa pelaksanaan shalat berjamaah

tersebut mengandung tantangan yang lebih berat bila

disbanding pelaksanaan shalat secara sendiri-sendiri.

Demikian beratnya sampai-sampai Rasulullah menegaskan

bahwa shalat berjamaah memiliki nilai yang jauh lebih

afdhal dan lebih utama daripada sendiri, dan menekankan

pentingnya menghargai jamaah.43

3) Seni Hadrah

Seni merupakan kegiatan sosial budaya masyarakat

dimana dalam perjalanannya seni merupakan bentuk kegiatan

adi luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita.44

Hadrah secara etimologis atau bahasa berasal dari

bahasa Arab, yakni hadlaro-yahdluru-hadlran (hadlratan),

yang memiliki arti hadir atau kehadiran. Ada pula yang

berpendapat bahwa nama hadrah itu diambil dari nama

42 Fadhilatusy Syaikh, Rambu-rambu Syariat Praktis Fiqih Wanita (Solo: As-Salam
Publishing, 2010), 91.

43 Jefry Noer, Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral Melalui
Shalat yang Benar (Jakarta: Kencana, 2006), 125.

44 Wahyu, “Penerapan Nilai Keagamaan Melalui Seni Hadrah Maullatan Al-Habsyi di
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat,” Pendidikan Kewarganegaraan, 9 (Mei,
2015), 681-682.
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sebuah wilayah, yaitu Hadramaut. Sedangkan secara

terminologis atau istilah, hadrah adalah salah satu bentuk

kesenian dalam Islam yang diiringi dengan rebana (alat

perkusi) sambil melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi

Muhammad Saw.45

Hadrah adalah suatu metode yang bermanfaat untuk

membuka jalan masuk ke hati, karena orang yang

melakukan hadrah dengan benar terangkat kesadarannya

akan kehadiran Allah dan Rasulnya.46

Sejarah Seni Hadrah : Secara historis, hadrah atau

yang sekarang ini kita kenal dengan musik terbangan atau

rebana, sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad Saw.

Hal ini terlihat dari penyambutan kaum Anshar kepada Nabi

Muhammad Saw, saat sampai di Madinah setelah hijrah dari

Makkah. Ketika sampai, Nabi Muhammad Saw langsung

disambut dengan shalawat “Thala’al Badru” yang diiringi

dengan alat musik perkusi, sebagai ungkapan kebahagiaan

mereka atas kehadirannya. Dari situlah kira-kira munculnya

hadrah, sehingga dapat dikatakan bahwa hadrah berasal dari

Bangsa Arab dan negara-negara Timur Tengah.47

45 Reza Bakhtiar Ramadhan, “Latihan Hadrah di Dusun Banyunganti Kidul (Studi Living
Hadis: Teori Fungsional Thomas F. O’ Dea),” Living Hadis, 1 (Mei, 2017), 53.

46 Wahyu, “Penerapan Nilai Keagamaan Melalui Seni Hadrah Maullatan Al-Habsyi di
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat,” Pendidikan Kewarganegaraan, 9 (Mei,
2015), 681-682.

47 Ibid., 53.
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Dalam perkembangannya, terdapat salah seorang

yang disebut sebagai orang yang pertama kali

memperkenalkan seni hadrah, yakni seorang tokoh tasawuf

yang bernama Jalaludin Rumi Muhammad Bin Muhammad

Al-Balkhi Al-Qunuwi. Ia adalah seorang penyair dan sufi

yang karya-karyanya banyak diperbincangkan oleh para

sarjana dan pakar, baik Timur maupun Barat. Di antara

karyanya adalah Diwan Al-Syams Tabrizi, Matsnawi,

Ruba’iyyat, Fihi Ma Fihi, dan Majalis Al-Sab’ah.48

Sudah umum di kalangan muhibbin, dalam suatu

perkumpulan, melantunkan syair-syair Islami yang berisi

pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Saw, untuk

mengingat serta menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi

Saw. Pujian-pujian tersebut terdapat dalam beberapa kitab,

seperti kitab Al-Diba’ karya Syaikh Wajihudin

Abdurrahman bin Ali Al-Diba’, kitab Al-Barzanji karya

Syaikh Ja’far Al-Barzanji bin Husain bin Abdul Karim,

kitab Simtuddurar karya Sayid Ali bin Muhammad Al-

Habsyi, kitab Dhiya Al-‘Ulami’ karya Sayid Umar bin

Muhammad bin Hafidz, dan Al-Burdah karya Imam

48 Ibid., 54.
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Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Zaid As-

Shanhaji Al-Bushiri.49

49 Ibid., 54.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya1, dengan

karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

1. Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai

sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci.

Sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang.

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan

disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar.

3. Dalam penelitian kualitatif, proses lebih dipentingkan daripada hasil.

Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian kualitatif lebih

memperhatikan aktivitas-aktivitas nyata sehari-hari, prosedur-prosedur

dan interaksi yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kasus, yaitu suatu deskriptif intensif dan analisis fenomena tertentu

atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Di

1 Nasution, Metodologi Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1998), 5.
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samping itu, merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek

tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.2

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif studi kasus karena

dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang obyek

penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka

statistik. Jika subyek, peneliti ubah menjadi angka-angka statistik, maka

peneliti akan kehilangan sifat subyektif dari perilaku manusia. Melalui

metode kualiltatif studi kasus, peneliti dapat mengenal subyek secara

pribadi dan melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri

tentang dunia ini. Peneliti dapat merasakan apa yang mereka alami dalam

pergulatan dengan masyarakat sehari-hari. Peneliti juga dapat mempelajari

kelompok-kelompok dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah di

ketahui sama sekali.

B. Kehadiran Peneliti

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitianlah yang menentukan

keseluruhan skenarionya.3

Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci,

partisipan penuh sekaligus pengumpul data, dan instrumen yang lain

sebagai penunjang. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran

peneliti sangat penting, untuk melakukan penelitian.

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), 8-12.

3 Ibid., 163.
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C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa

Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti

melakukan penelitian di lokasi tersebut karena lokasi penelitian berada di

kecamatan paling timur Kabupaten Ponorogo (berbatasan dengan

Kabupaten Trenggalek) yang mayoritas daerahnya adalah pegunungan,

akan tetapi semangat ibu-ibu disana sangatlah tinggi untuk menuntut ilmu.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data utama/primer dalam penelitian ini adalah kata-kata

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan/sekunder seperti dokumen

dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi

ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.4

Jadi yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda,

gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi,

maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi

catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.5

4 Ibid., 157.
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2014), 172.
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E. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.6 Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ada tiga,

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut adalah

penjelasannya :

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.7 Wawancara merupakan suatu proses

interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan

oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus

informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi

wawancara.8

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik

6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &
D) (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 308.

7 Ibid., 317.
8 Sofian Effendi & Tukiran, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 2012), 207.
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pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri

sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan

atau keyakinan pribadi.9

Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa : Interviewing

provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how

the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained

through observation alon. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini

tidak bisa ditemukan melalui observasi.10

Esterberg (2002) menyatakan bahwa “interviewing is at the

heart of social research. If you look through almost any sociological

journal, you will find that much social research is based on interview,

either standardized or more in depth”. Interview merupakan hatinya

penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan

anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik

yang standar maupun yang dalam.11

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik

observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan

9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &
D), 317.

10 Ibid., 318.
11 Ibid., 318-319.
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observai, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang

ada di dalamnya.12

2. Teknik Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu

dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat

canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron)

maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi

dengan jelas.13

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi

partisipatif. Dalam teknik observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada

tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.14

Susan Stainback (1988) menyatakan “In participant

observation, the researcher observes what people do, listen to what the

say, and participates in their activities”. Dalam observasi partisipatif,

12 Ibid., 319.
13 Ibid., 310.
14 Ibid., 310.
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peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang

mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.15

Salah satu manfaat dari observasi di lapangan yaitu peneliti

akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi

sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistic atau

menyeluruh.16

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan,

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar

hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

kualitatif.17

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik

pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam teknik wawancara, peneliti mewawancarai beberapa orang yaitu

Ibu Sri Anjarini, S.Pd. (penggagas kegiatan keagamaan ibu-ibu) dan

beberapa ibu dari Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten

Ponorogo yang ikut serta dalam kegiatan keagamaan ini. Dalam teknik

observasi, peneliti mengamati langsung letak geografis desa dan

15 Ibid., 311.
16 Ibid., 313.
17 Ibid., 329.
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kegiatan seni keagamaan tersebut. Dalam teknik dokumentasi, peneliti

mengambil foto sekitar lokasi penelitian dan foto dalam kegiatan

keagamaan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang

lain.18

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan

Miles & Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai

tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi :

Data reduction, data display, dan conclusion/verification19. Berikut adalah

penjelasannya :

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah

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

yang penting, dan membuat kategori. Dengan demikian data yang telah

18 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, PTK (Ponorogo:
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 2018), 47-48.

19 Ibid., 48.
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direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya.

2. Setelah data direduksi, 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, maka pola tersebut menjadi

baku dan akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

3. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verivikasi.20

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat

diambil. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif

(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, dan bagan. Penarikan

kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil

tindakan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).21 Derajat

20 Ibid., 48.
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kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan

dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan

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

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara : (a)

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan

terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan

upaya mengembangkan spiritualitas dan kepedulian sosial ibu-ibu melalui

kegiatan keagamaan, kemudian (b) menelaahnya secara rinci sampai pada

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau

seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.22

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan

sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini, digunakan

teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai

peneliti dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan

data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c)

21 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 321.
22 Ibid., 329.
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membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan

keadaan clan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan

pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada,

orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu

dokumen yang berkaitan.23

Teknik triangulasi menjadi sangat penting dalam penelitian

kualitatif, walaupun pasti menambah waktu dan biaya serta tenaga. Tetapi

harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan kedalaman

pemahaman peneliti, baik mengenai fenomena yang diteliti maupun

konteks di mana fenomena itu muncul.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian kualitatif terutama ketika mau

memasuki lapangan, diperlukan strategi yang tepat agar tidak terjadi

distorsi yang akan menjadi bias akan hasil penelitian. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah yang sistematis dalam memasuki lapangan.

Berikut dikemukakan contoh langkah-langkah penelitian yang dilakukan

di lapangan, meliputi delapan tahap dari pra survey sampai tahap

pengujian kredibilitas data hasil penelitian.24

1. Pra Survey/Orientasi Lapangan

Hal ini dilakukan melalui observasi kegiatan terkait dengan

keadaan di lapangan dan dialog dengan key informan.

23 Ibid., 330-331.
24 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan (Bandung: PT

Refika Falah Atif, 2014), 204-205.
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2. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui para tokoh/key informan. Pada

tahap ini, materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya

wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung

menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (first hand).

Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi

dokumentasi dan observasi.

3. Diskusi

Dalam rangka lebih menangkap ide-ide yang dikemukakan para

responden/yang diwawancarai, peneliti juga akan melakukan diskusi

secara terus-menerus dengan responden yang berada di lapangan.

Diskusi ini sifatnya berkelanjutan, selama terjun ke lapangan dan

selama penulisan. Ini dilakukan juga untuk melakukan triangulasi data.

4. Triangulasi

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung

dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini

dilaksanakan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan

kejadian, yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditarik benang

merah yang menghubungkan antara berbagai fenomena kejadian.

5. Member Check

Member check dilakukan pada subjek wawancara melalui cara-

cara sebagai berikut : Pertama, langsung pada saat wawancara dalam

bentuk penyampaian ide yang tertangkap peneliti saat wawancara.
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Kedua, tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil

wawancara setelah peneliti mengetik dan menyusun menurut tertib

masalah yang telah dirancang.

6. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk menambah atau

memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan

komparasi dengan hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa

diperoleh di lapangan.

7. Observasi Langsung

Observasi dilakukan pertama pada seluruh aktivitas yang

menjadi fokus masalah penelitian. Kemudian setelah observasi yang

bersifat keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat umum maka

peneliti akan lebih memfokuskan observasi pada kegiatan-kegiatan

yang langsung terkait dengan fokus penelitian.25

Keseluruhan tahapan-tahapan penelitian harus dilakukan oleh

peneliti agar nanti mendapatkan hasil penelitian yang mendalam. Tahapan-

tahapan penelitian harus dilakukan secara sistematis. Pertama, peneliti

mempersiapkan semua hal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan,

contohnya menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian,

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, serta memilih dan

memanfaatkan informan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

Kedua, tahapan pekerjaan lapangan. Peneliti harus menjalin hubungan

25 Ibid., 204-205.
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yang akrab dengan siapapun yang ditemui di lapangan, salah satu hal yang

dilakukan yaitu mempelajari bahasanya agar komunikasi dapat berjalan

dengan lancar. Selain itu, peneliti juga ikut berperan serta didalamnya serta

sambil mengumpulkan data. Ketiga, tahapan setelah penelitian dilapangan

yaitu tahap menganalisis data dan hasilnya ditulis dalam proposal/skripsi.
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Desa Pangkal

Sejarah desa memang menjadi bahan yang menarik untuk

diperbincangkan dalam sebuah penelitian. Karena setiap desa

mempunyai sejarah yang unik dan berbeda-beda antara satu desa

dengan desa lainnya. Begitu pula dengan Desa Pangkal yang menjadi

lokasi penelitian penulis. Desa Pangkal memang menjadi bahan

pembicaraan bagi penduduk Pangkal sendiri maupun desa lain yang

pernah ada hubungan family maupun hal lain khususnya bagi pengamat

sejarah yang ingin mengkaji lebih jauh tentang latar belakang daerah

yang merupakan tempat pertama penyebaran penduduk di Pangkal.

Pada zaman dahulu, ada seorang adipati dari Kediri yang

bernama Eyang Palang. Saat itu ia menempuh perjalanan dari

kerajaannya menuju kerajaan lain. Akan tetapi karena situasi dan

kondisi yang tidak memungkinkan, maka mengharuskan dirinya untuk

singgah di sebuah tempat. Di tempat persinggahannya tersebut

merupakan daerah perbatasan sehingga menjadi tempat lalu lalang

masyarakat. Eyang Palang beserta pengikutnya akhirnya menetap

disebuah wilayah tempat persinggahannya yang dinamakan Blumbang

(sendang/sungai kecil), saat ini menjadi salah satu dusun di Desa

Pangkal. Di Blumbang, Eyang Palang babad hutan (alas), dan karena
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jasanya dalam menemukan sebuah tempat akhirnya Eyang Palang di

angkat menjadi kepala desa pertama.

Pada suatu hari Eyang Palang hendak pergi ke onderan atau

kecamatan. Di jalan, ia menjumpai seorang warganya yang dimakan

harimau. Hal tersebut membuatnya gagal ke onderan karena ia

mengurusi orang yang di makan harimau tadi. Setelah itu harimau

pemangsa tersebut diburu dan dibunuh kemudian di makan oleh warga

sekitar. Maka lingkungan tersebut disebut dengan lingkungan Kauman

karena untuk genduri ataupun membagi-bagi daging harimau itu.

Karena Eyang Palang tidak jadi ke onderan akibat terpengkal di daerah

situ, maka daerah tersebut dinamakan Desa Pangkal/terpengkal.1

2. Letak Geografis Desa Pangkal

Dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini terletak di dataran

tinggi yang sejuk dan memiliki tanah yang subur. Desa ini terletak di

Kecamatan Sawoo bagian Timur. Desa Pangkal merupakan bagian dari

wilayah Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, sedangkan kondisi

Desa Pangkal merupakan dataran kering persawahan dengan batas-

batas sebagai berikut: Sebelah utara yaitu Desa Sawoo, Kecamatan

Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Sebelah timur yaitu Desa Tumpak Pelem,

Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan Desa Gading, Kecamatan

Tugu, Kabupaten Trenggalek. Sebelah selatan yaitu Desa Nglinggis,

1 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/W/26/III/2019.
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Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Sebelah barat yaitu Desa

Tumpuk dan Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

mempunyai luas wilayah: 1.388,22 Ha. Semua itu terbagi dalam

pemukiman/pekarangan, sawah, kebun/ladang, fasilitas umum dan

pemakaman. Desa ini terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Blumbang,

Dusun Pangkal, Dusun Nglumpang, dan Dusun Krambil. Dengan

jumlah 4 RW dan 58 RT. Penduduk Desa Pangkal mayoritas adalah

petani.2

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk di Desa Pangkal menurut jenis kelamin: Untuk

laki-laki ada 3.504 jiwa, dan perempuannya ada 3.594 jiwa dengan

jumlah keseluruhan ada 7.098 jiwa.3

b. Jumlah pemeluk Agama yang dianut masyarakat di Desa Pangkal

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yakni Islam dengan

presentase 97%, menganut Agama Kristen dengan presentase 2%

dan menganut Agama Hindu dengan presentase 1%.4

c. Jumlah tempat ibadah dan sarana prasarana Di Desa Pangkal:

Tempat ibadah ada 12 masjid dan 30 mushola, sarana pendidikan

ada 2 TK, 4 SD, 3 SMP, 15 TPQ anak-anak, 6 TPQ dewasa dan

2 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/26/III/2019.
3 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/W/26/III/2019.
4 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 04/W/26/III/2019.
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dari sarana umum terdapat 1 Puskesmas swasta serta 1 Postu

(Puskesmas Pembantu).5

d. Seni dan budaya, Desa Pangkal memiliki Group Seni: Seni hadroh

Al-Habsy (ibu-ibu 7 kelompok, remaja 1 kelompok dan anak-anak

2 kelompok), Sanggar Reyog “Solah Wetan”, dan seni gajah-

gajahan. Bidang Budaya, masyarakat Pangkal mayoritas aktif

dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti jamaah yaasin,

pengajian, majlis ta’lim, dan kegiatan-kegiatan lainnya.6

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangkal Kecamatan Sawoo

Desa Pangkal Kecamatan Sawoo dipimpin oleh seorang kepala

desa yaitu Bapak Supriyanto, dan dibantu oleh 11 perangkat desa yang

terdiri dari: Sekretaris desa, Kaur (Tata Usaha dan Umum,

Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Kesejahteraan, Pelayanan) dan

kamituwo.7

B. Deskripsi Data Khusus

1. Macam-macam dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Ibu-ibu di Desa

Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Kegiatan keagamaan ibu-ibu di Desa Pangkal dimulai sejak 2

tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2017 berawal dari pemikiran

beberapa perangkat desa. Mereka menyadari bahwa di Desa Pangkal

belum semua mendapatkan pendidikan tentang keagamaan secara layak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tuwaji :

5 Transkip Observasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/O/26/III/2019.
6 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 05/W/26/III/2019.
7 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/26/III/2019.



54

“Saya tinggal di Dusun Krambil, dan menurut saya pengetahuan
keagamaan warga disekitar rumah saya masih sangat kurang,
terutama pada ibu-ibu”.8

Hal serupa juga dikatakan oleh Bu Ika Purwanti :

“Saya tinggal di Dusun Nglumpang. Pendidikan tentang
keagamaan orang-orang disekitar saya terutama ibu-ibu juga
masih sangat kurang. Contohnya dalam bab shalat. Beberapa
dari mereka hanya melaksanakan shalat tetapi tidak mengerti
makna dari shalat tersebut secara mendalam”.9

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Edi Suwito :

“Saya tinggal di dusun Pangkal. Ibu-ibu disekitar saya meminta
kepada saya untuk mencarikan guru yang pandai dalam hal
keagamaan (ingin bisa bacaan istighotsah). Karena kebanyakan
dari mereka sudah usia lanjut dan apabila membaca dibuku saja
akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, apabila diajari oleh
seseorang mungkin mereka akan cepat mengerti”.10

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Jiono :

“Saya tinggal di Dusun Blumbang. Pengetahuan keagamaan
ibu-ibu di daerah saya juga sangat kurang. Akan tetapi salah satu
dari mereka tertarik untuk melaksanakan kegiatan seni hadrah
seperti yang pernah ia saksikan di desa tetangga ”.11

Karena pentingnya pendidikan keagamaan untuk bekal di hari

akhir nanti, maka berdasarkan wawancara dengan beberapa orang

tersebut, perangkat desa menyadari hal itu dan bermusyawarah dengan

perwakilan warga. Hasil rapat yang dilaksanakan 2 tahun yang lalu

adalah seperti yang diungkapkan Bapak Supriyanto (Kepala Desa

Pangkal) berikut :

8 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/26/III/2019.
9 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 08/W/26/III/2019.
10 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 09/W/26/III/2019.
11 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/26/III/2019.
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“Kita hidup bukan hanya untuk di dunia tetapi juga diakhirat.
Untuk dunia kami sudah berusaha membekali masyarakat
contohnya seperti pelatihan-pelatihan usaha dan untuk bekal
akhirat itu kami belum bisa bantu banyak. Yang dapat perangkat
desa lakukan saat ini hanya mencarikan guru untuk menuntun
mereka ke arah yang lebih baik. Dan, agar kegiatan yang akan
dipandu oleh guru tersebut menyenangkan maka kami akan
mengadakan 3 jenis kegiatan sekaligus dalam satu waktu, yaitu
seni hadrah, shalat berjama’ah dan istighotsah“.12

Setelah adanya pengumuman dari Kepala Desa Pangkal untuk

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka masing-masing

lingkungan/dusun/RT wajib mengadakan acara tersebut dan untuk

waktunya bisa musyawarah dengan masyarakat setempat. Adapun

kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu seni hadrah, shalat berjama’ah

dan istighotsah.

Pelaksanaan kegiatan untuk RT 02 RW 04 Dusun Pangkal Desa

Pangkal yaitu rutin seminggu sekali setiap Minggu malam dengan total

jama’ah sekitar 50 orang. Untuk lokasinya yaitu di Masjid Al-Amin.

Urutan pelaksanaan kegiatannya yaitu ba’da Maghrib seni hadrah

sekitar 1 jam, kemudian setelah masuk waktu Isya’ melaksanakan shalat

isya’ berjama’ah dilanjut dengan istighotsah. Seperti yang diungkapkan

oleh Ibu Wiwik :

“Kami rutin melakukan kegiatan yang dipelopori oleh Perangkat
Desa Pangkal yaitu setiap malam Minggu malam dengan total
jama’ah sekitar 50 orang. Berlokasi di Masjid Al-Amin RT 02
RW 04 Dusun Pangkal Desa Pangkal dengan urutan kegiatan
yaitu ba’da Maghrib seni hadrah sekitar 1 jam, kemudian setelah
masuk waktu Isya’ melaksanakan shalat isya’ berjama’ah
dilanjut dengan istighotsah”.13

12 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/26/III/2019.
13 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 12/W/27/III/2019.
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Untuk seni hadrah, yang memegang alat musik bergantian. Dari

50 orang dibuat 5 kelompok sehingga per kelompok sekitar 10 orang.

Setiap minggu sudah ada jadwal. Dan apabila ada lansia yang memang

keberatan dalam melakukan kegiatan ini, guru tidak memaksakan.

Mereka boleh hanya duduk mendengarkan. Sebelum praktik, guru juga

mengajari tentang teori seni hadrah.

Dalam shalat berjama’ah, imam shalat juga dijadwal, sehingga

semua ada keinginan untuk bisa dengan cara belajar. Sebelum shalat

berjama’ah dipraktikkan, guru mengajari secara teori. Dahulu, ketika

awal di adakan kegiatan seperti ini, bacaan dibaca keras sehingga tahu

benar dan salahnya sehingga guru bisa membenarkan. Setelah dirasa

semua bisa maka bacaan shalat tidak dibaca keras lagi.

Setelah shalat Isya berjama’ah, dilaksanakan istighotsah.

Awalnya, guru juga mengajari membaca bacaannya. Ada beberapa yang

tidak bisa membaca tulisan Arab, maka diberi solusi yaitu dibuatkan

catatan latinnya. Dan semua harus keras dalam melantunkan istighotsah

agar guru juga tahu di mana letak kesalahannya. Untuk pemimpin

membaca istighotsah juga dibuat jadwal agar semua berkesempatan

menjadi pemimpin. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Anjarini :

“Semuanya akan dijadwal, mulai dari penabuh hadrah, imam
shalat berjama’ah dan pemimpin istighotsah. Awalnya saya
memberikan teori baru praktek. Untuk bacaannya, saya tekankan
untuk dibaca keras sehingga bisa di koreksi, kecuali untuk shalat
berjama’ah apabila semua sudah bisa maka tidak usah dibaca
lantang”.14

14 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 13/W/27/III/2019.
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2. Strategi dalam Mengembangkan Spiritualitas dan Kepedulian Sosial

Ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Melalui Kegiatan Keagamaan

Mengembangkan  spiritualitas dapat diartikan dengan segala

usaha, langkah, kegiatan yang dilakukan, baik secara sendiri maupun

bantuan orang lain dalam  rangka untuk menumbuhkembangkan

spiritualitas. Pengembangan aspek spiritual ini tidak harus merupakan

satu program yang secara khusus memberikan materi tentang spiritual,

akan tetapi aspek spiritual ini dapat dikembangkan lebih luas dan

diintegrasikan melalui kegiatan apapun.

Ada beberapa strategi yang digunakan dalam mengembangkan

spiritualitas terutama ibu-ibu di Desa Pangkal, seperti yang

diungkapkan oleh Ibu Sri Anjarini sebagai berikut :

“Strategi yang kami gunakan dalam upaya mengembangkan
spiritualitas ibu-ibu yaitu melalui pembiasaan untuk
melaksanakan shalat berjama’ah. Dan metode yang kami
gunakan dalam mengajar yaitu metode ceramah dan
demonstrasi.”15

Shalat secara bahasa berarti doa. Sedangkan secara istilah berarti

serangkaian kegiatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan

diakhiri dengan salam. Di sebut ibadah sehingga pastinya menyembah

Allah Swt. Oleh karena itu dengan melaksanakan shalat, seseorang bisa

semakin dekat dengan Tuhannya yang menyebabkan spiritualitasnya

bisa berkembang.

15 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 14/W/27/III/2019.
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Dalam strategi pembiasaan shalat berjama’ah tersebut, guru juga

menerapkan metode mengajar yaitu ceramah dan demonstrasi. Guru

menggabungkan kedua metode tersebut dalam pembelajaran.

Contohnya menyampaikan teori tentang shalat berjama’ah (ceramah)

kemudian juga mempraktikkan (demonstrasi).

Strategi yang kedua yaitu melalui pembiasaan untuk membaca

istighotsah, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Anjarini :

“Strategi kedua yang kami gunakan dalam upaya
mengembangkan spiritualitas ibu-ibu yaitu melalui pembiasaan
untuk membaca istighotsah. Dan metode yang digunakan dalam
mengajar yaitu metode ceramah dan demonstrasi”.16

Dalam istighotsah, terdapat doa-doa yang dipanjatkan kepada

Allah Swt untuk memohon pertolongan-Nya. Sehingga bacaan doa-doa

istighotsah bisa digunakan dalam mengembangkan spiritualitas karena

terdapat doa-doa yang di tujukan kepada Allah Swt yang bisa membuat

manusia semakin dekat dengan Sang Pencipta. Metode yang digunakan

guru dalam mengajar yaitu ceramah (menyampaikan materi tentang

istighotsah, bacaanya apa saja dan sebagainya) serta demonstrasi

(praktik membaca doa-doa yang terdapat dalam bacaan istighotsah).

Strategi ketiga yang digunakan dalam rangka mengembangkan

spiritualitas ibu-ibu yaitu melalui pembiasaan untuk melantunkan

shalawat nabi dalam kegiatan seni hadrah, seperti yang di ungkapkan

oleh Ibu Sri Anjarini :

16 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 15/W/27/III/2019.
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“Strategi ketiga yang digunakan yaitu melalui pembiasaan untuk
melantunkan shalawat nabi dalam kegiatan seni hadrah. Metode
yang digunakan dalam mengajar yaitu ceramah dan
demonstrasi.”17

Melalui kegiatan keagamaan seni hadrah diharapkan spiritualitas

masyarakat terutama ibu-ibu bisa berkembang karena dalam seni hadrah

selain memainkan alat musik juga melantunkan shalawat-shalawat Nabi

Muhammad Saw yang menyebabkan seseorang bisa mengingat bukan

hanya kepada Nabi Muhammad Saw tetapi juga kepada Allah Swt.

Metode yang digunakan dalam mengajar yaitu ceramah yang berarti

menyampaikan materi tentang seni hadrah kemudian demonstrasi yang

berarti praktik kegiatan seni hadrah tersebut.

Kegiatan keagamaan di Desa Pangkal, menurut hasil wawancara

dengan masyarakat ternyata tidak hanya sebagai sarana dalam

mengembangkan spiritualitas saja, tetapi juga bisa digunakan dalam

mengembangkan kepedulian sosial di dalam pelaksanaannya seperti

yang dikatakan oleh Ibu Naning :

“Kegiatan keagamaan yang meliputi seni hadrah, shalat
berjama’ah dan istighotsah adalah kegiatan yang rutin dilakukan
di masyarakat Pangkal, baik itu rutinan setiap minggu atau pun
saat pentas (seni hadrah). Kegiatan keagamaan ini menurut saya
dapat mengembangkan kepedulian sosial terutama ibu-ibu,
contohnya melalui strategi kegiatan rutin”.18

Guru atau pelatih secara konsisten melakukan kegiatan rutin.

Contohnya membersihkan masjid sebelum digunakan untuk latihan dan

17 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 16/W/27/III/2019.
18 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 17/W/27/III/2019.
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menyiapkan peralatan seperti peralatan hadrah. Sehingga secara tidak

langsung sifat kepedulian sosial ibu-ibu di sinii akan dibentuk karena

membersihkan masjid termasuk dalam kategori gotong royong.

Selain itu, sikap kepedulian sosial bisa di kembangkan melalui

pembiasaan Senyum, Sapa, Salam (3S). Seperti yang di ungkapkan oleh

Ibu Siti berikut :

“Desa Pangkal terletak di pegunungan. Jadi tidak seperti di
kawasan kota atau dataran rendah yang rumahnya dekat-dekat.
Di daerah kami, jarak satu rumah ke rumah lain sangat jauh.
Ada yang di antara perbukitan dan ada yang di halangi oleh
tegalan atau lahan kering yang ditanami dengan tanaman
musiman atau tahunan seperti palawija. Sehingga kesempatan
kami untuk bertemu dengan tetangga juga sangat sedikit. Ya ada
yang rutin, seperti yasinan akan tetapi tidak semua hadir dalam
acara itu karena mungkin situasi dan kondisi masing-masing
orang berbeda. Dengan di adakan kegiatan tambahan seperti
kegiatan keagamaan ini bisa menambah kesempatan kami untuk
bertemu”.19

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa 3S (Senyum,

Sapa dan Salam) merupakan salah satu strategi di dalam

mengembangkan kepedulian sosial ibu-ibu. Hal ini dikarenakan Desa

Pangkal terletak di kawasan pegunungan. Tidak seperti dikota atau

dataran rendah yang rumahnya dekat-dekat. Di daerah Pangkal, jarak

antara satu rumah ke rumah lainnya lumayan jauh. Ada yang di antara

perbukitan dan ada yang berada antara lahan tanam yang luas. Sehingga

walaupun ada kegiatan yang rutin setiap minggu yaitu yasinan ibu-ibu,

tetapi tidak semua bisa hadir setiap minggunya karena situasi dan

kondisi setiap orang berbeda. Dengan adanya tambahan kegiatan

19 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 18/W/27/III/2019.
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keagamaan ini membuat frekuensi mereka bertemu menjadi lebih

banyak sehingga di antara ibu-ibu tersebut bisa lebih sering saling

senyum, saling sapa dan mengucapkan salam.

Strategi mengembangkan kepedulian sosial yang lain yaitu

keteladanan. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sri Anjarini sebagai

berikut :

“Jiwa kepedulian sosial juga bisa dikembangkan melalui
kegiatan keagamaan ini, yaitu menggunakan strategi
keteladanan (peduli terhadap orang lain yang membutuhkan dan
empati), contohnya ketika saya mengajak untuk menjenguk
salah satu di antara mereka yang sakit atau terkena musibah, dan
beberapa bulan kemudian ketika saya yang tertimpa musibah
mereka juga menjenguk saya walaupun rumah saya dan rumah
mereka sangat jauh walaupun berada pada kabupaten yang
sama”.20

Penjelasan dari wawancara di atas yaitu, kegiatan keagamaan di

desa Pangkal juga dapat digunakan untuk mengembangkan jiwa

kepedulian sosial ibu-ibu melalui strategi keteladanan (peduli terhadap

orang lain yang membutuhkan dan empati). Menurut Ibu Sri, pada suatu

ketika ada salah satu anggota yang rumahnya tertimpa pohon besar dan

akhirnya 50% rumah tersebut rata dengan tanah. Ibu Sri mengajak

anggota untuk menjenguk dan memberikan panduan. Memang rumah

tersebut dengan rumah ibu-ibu yang lain sangat jauh, akan tetapi karena

mereka sudah terlalu lama menjadi keluarga dalam kegiatan tersebut

maka jauh itu tidak menjadi halangan lagi. Yang pada awalnya enggan

untuk datang langsung atau biasanya memberi bantuan lewat orang lain,

20 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 19/W/27/III/2019.
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sekarang datang langsung untuk menjenguk dan memberikan bantuan.

Hal lain yang membuat Ibu Sri meneteskan air mata ketika bercerita

yaitu pada awal 2019, ketika pulang mengajar di Pangkal, ia mengalami

kecelakaan. Dan dengan keikhlasan warga Pangkal mereka rela datang

ke Desa Grogol, Kecamatan Sawoo yang jaraknya lumayan jauh untuk

menjenguk beliau dan memberikan bantuan. Dengan hal tersebut, Ibu

Sri merasa bahwa keteladanan yang ia lakukan pada beberapa bulan

yang lalu benar-benar sudah di lakukan oleh masyarakat Pangkal.

Sehingga ia merasa bahwa kepedulian sosial masyarakat Desa Pangkal

terutama ibu-ibu sudah mulai berkembang.



63

BAB V

PEMBAHASAN

A. Macam-macam dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Ibu-ibu di

Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Secara Etimologi (Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia),

agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang

berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.

Indonesia merupakan negara dengan 6 jenis agama di dalamnya,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. 1 Akan tetapi

mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam.

Agama Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu

Allah. Dengan 1.8 miliar orang pengikut di seluruh dunia, Islam menjadi

agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen. Islam memiliki arti

penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pengikut

ajaran Islam disebut Muslim yang berarti seorang yang tunduk kepada

Tuhan atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat

bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya

tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah nabi dan rasul

1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama, di Akses Minggu 26 Mei 2019, Jam 10.00 WIB.
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terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah Swt.2 Dalam Islam ada beberapa

kegiatan keagamaan yang sering di lakukan oleh penganutnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kegiatan artinya

aktivitas, usaha atau pekerjaan.3 Menurut Elizabeth, keagamaan adalah

gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana dan agama berkaitan

dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari

keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama

dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga

perasaan takut. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia

yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam

masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia, baik kehidupan individu

maupun kehidupan sosial.4

Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan

Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang telah rutin melaksanakan kegiatan

keagamaan di desanya. Kegiatan keagamaan yang mereka lakukan dengan

rutin yaitu seni hadrah, shalat berjama’ah dan istighotsah.5 Seni hadrah

adalah salah satu bentuk kesenian dalam Islam yang diiringi dengan

rebana (alat perkusi) sambil melantunkan syair-syair pujian terhadap Nabi

2 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam, di Akses Minggu 26 Mei 2019, Jam 10.00 WIB.
3 https://kbbi.web.id/giat. di Akses Sabtu 23 Februari 2019, Jam 17.59 WIB.
4 Lina Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran

Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian di Kelas X dan XI SMK Plus Qurrota Ayun
Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut),” Pendidikan Universitas Garut, 1 (2008), 20.

5 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/26/III/2019.
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Muhammad Saw.6 Shalat berjamaah merujuk pada aktivitas shalat yang

dilakukan secara bersama-sama. Shalat ini dilakukan oleh minimal dua

orang dengan salah seorang menjadi imam (pemimpin) dan yang lainnya

menjadi makmum.7 Istighotsah dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai

“meminta pertolongan”. Istilah ini diambil dari lafal doa “ya hayyu ya

qoyyum birohmatika astaghits!, yang artinya Wahai Dzat Yang Maha

Hidup dan yang tidak butuh pertolongan, berilah pertolongan kepadaku!.8

Istighotsah adalah do’a bersama yang bertujuan memohon pertolongan

dari Allah Swt. Inti dari kegiatan ini sebenarnya dzikrullah dalam rangka

taqarub ilaallah (mendekatkan diri kepada Allah Swt). Jika manusia

sebagai hamba selalu dekat dengan Sang Khaliq, maka segala

keinginannya akan dikabulkan oleh-Nya.9 Jadi dapat disimpulkan bahwa

makna istighotsah adalah menghadiri suatu majlis untuk melaksanakan

ibadah, do’a, dzikir, dan bersholawat bersama yang bermanfaat untuk

memohon bantuan, minta pertolongan kepada Allah Swt atas segala

sesuatu yang dihadapi manusia yang dipimpin oleh orang alim atau orang

yang berilmu.10

6 Reza Bakhtiar Ramadhan, “Latihan Hadrah di Dusun Banyunganti Kidul (Studi Living
Hadis: Teori Fungsional Thomas F. O’ Dea),” Living Hadis, 1 (Mei, 2017), 53.

7 https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_berjamaah. di Akses Kamis 28 Februari 2019, Jam
07.27 WIB.

8 Rubaidi, “Desakralisasi Tradisi Keagamaan : Studi Tentang Perubahan Makna Simbolik
Istighosah di Jawa Timur,” Millah, 2 (Februari, 2009), 330.

9 Kristiya Septian Putra, “Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya
Religius (Religious Culture) di Sekolah,” Jurnal Kependidikan, 2 (November, 2015), 29.

10 Siti Makhmudah, “Makna Ritual Istighosah Yamisda Bagi Masyarakat Islam (Studi
Kasus di Makam Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Desa Putih Kecamatan Gampengrejo
Kabupaten Kediri),” 137.
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Bapak Supriyanto (Kepala Desa Pangkal) menjelaskan bahwa

kegiatan keagamaan di desanya mulai ada sejak 2 tahun yang lalu (sekitar

tahun 2017). Pada awalnya di Desa Pangkal pendidikan keagamaannya

masih sangat kurang, terutama ibu-ibu. Bahkan beberapa warganya sadar

dan meminta agar dicarikan guru untuk mengajari mereka kegiatan

keagamaan tersebut. Oleh karena itu perangkat desa mengupayakan dan

akhirnya kegiatan keagamaan di Desa Pangkal benar-benar bisa terealisasi.

Setiap lingkungan wajib mengadakan kegiatan keagamaan tersebut. Untuk

waktunya bisa musyawarah sendiri dengan masyarakat sekitar.11

Pelaksanaan kegiatan untuk RT 02 RW 04 Dusun Pangkal Desa

Pangkal yaitu rutin seminggu sekali setiap Minggu malam dengan total

jama’ah sekitar 50 orang. Untuk lokasinya yaitu di Masjid Al-Amin.

Urutan pelaksanaan kegiatannya yaitu ba’da Maghrib seni hadrah sekitar 1

jam, kemudian setelah masuk waktu Isya’ melaksanakan shalat isya’

berjama’ah dilanjut dengan istighotsah.12

Dijelaskan Ibu Sri Anjarini, untuk seni hadrah, yang memegang

alat musik bergantian. Dari 50 orang dibuat 5 kelompok sehingga per

kelompok sekitar 10 orang. Setiap minggu sudah ada jadwal. Dan apabila

ada lansia yang memang keberatan dalam melakukan kegiatan ini, guru

tidak memaksakan. Mereka boleh hanya duduk mendengarkan. Sebelum

praktik, guru juga mengajari tentang teori seni hadrah.

11 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/26/III/2019.
12 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 12/W/27/III/2019.
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Dalam shalat berjama’ah, imam shalat juga dijadwal, sehingga

semua ada keinginan untuk bisa dengan cara belajar. Sebelum shalat

berjama’ah di praktikkan, guru mengajari secara teori. Dahulu, ketika awal

di adakan kegiatan seperti ini, bacaan di baca keras sehingga tahu benar

dan salahnya sehingga guru bisa membenarkan. Setelah dirasa semua bisa

maka bacaan shalat tidak dibaca keras lagi.

Setelah shalat Isya berjama’ah, dilaksanakan istighotsah.

Awalnya, guru juga mengajari membaca bacaannya. Ada beberapa yang

tidak bisa membaca tulisan Arab, maka diberi solusi yaitu dibuatkan

catatan latinnya. Dan semua harus keras dalam melantunkan istighotsah

agar guru juga tahu di mana letak kesalahannya. Untuk pemimpin

membaca istighotsah juga dibuat jadwal agar semua berkesempatan

menjadi pemimpin.13

B. Strategi dalam Mengembangkan Spiritualitas dan Kepedulian Sosial

Ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo

Melalui Kegiatan Keagamaan

Secara etimologi kata spiritualitas berasal dari “spirit” dan berasal

dari kata Latin “spiritus”, yang di antaranya berarti “roh, jiwa, sukma,

kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup.” Dalam

perkembangannya, kata spirit diartikan secara lebih luas lagi. Para filsuf,

mengkonotasikan “spirit” dengan :

13 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 13/W/27/III/2019.
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1. Kekuatan yang menganimasi dan memberi energy pada cosmos

2. Kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan

inteligensi

3. Makhluk immaterial

4. Wujud ideal akal pikiran (intelektualitas, rasionalitas, moralitas,

kesucian, atau keilahian)14

Akan tetapi, kata spiritual, kini semakin kehilangan spiritnya.

Bukan hanya karena pergeseran-pergeseran pemaknaan, akan tetapi

berbagai keterbatasan lahiriah dan naluriah, kecenderungan-

kecenderungan, serta pengkondisi-pengkondisi lainnya, telah menyulitkan

kita untuk memahami spirit, sang jiwa, sang ruh, sang Maha Pencipta yang

justru merupakan isu utama dunia spiritual.15

Seperti yang terjadi di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo,

Kabupaten Ponorogo, yang masyarakatnya terutama ibu-ibu mulai

memudar spiritualitasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Desa

Pangkal berupaya mencarikan guru untuk mengajar masyarakat di sana

terutama ibu-ibu dengan tujuan untuk mengembangkan spiritualitasnya.

Mengembangkan  spiritualitas dapat diartikan dengan segala

usaha, langkah, kegiatan yang dilakukan, baik secara sendiri maupun

bantuan orang lain dalam  rangka untuk menumbuhkembangkan

spiritualitas. Pengembangan aspek spiritual ini tidak harus merupakan satu

program yang secara khusus memberikan materi tentang spiritual, akan

14 Imas Kurniasih, Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW, 10-11.
15 Ibid., 10.
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tetapi aspek spiritual ini dapat dikembangkan lebih luas dan diintegrasikan

melalui kegiatan apapun.

Untuk menjadi cerdas secara spiritual, maka individu seharusnya

melakukan beberapa langkah, pertama mengenali diri sendiri. Karena

orang yang sudah tidak mampu mengenali dirinya sendiri akan mengalami

krisis makna hidup maupun krisis spiritual. Karenanya mengenali diri

sendiri adalah syarat pertama untuk meningkatkan spiritualitas. Kedua,

melakukan introspeksi diri (pertobatan), ajukan pertanyaan pada diri

sendiri, sudahkan perjalanan hidup dan karier saya berjalan atau berada di

rel yang benar? Barangkali saat individu melakukan introspeksi, individu

menemukan bahwa selama ini individu telah melakukan kesalahan,

kecurangan, atau kemunafikan terhadap orang lain. Ketiga, mengaktifkan

hati secara rutin (mengingat Tuhan) karena Dia adalah sumber kebenaran

tertinggi dan kepada Dia-lah individu kembali. Dengan mengingat Tuhan,

hati individu menjadi damai. Hal ini membuktikan karena banyak orang

yang mencoba mengingat Tuhan melalui cara berzikir, shalat tahajud di

tengah malam, kontemplasi di tempat yang sunyi, mengikuti tasawuf,

bermeditasi, dll. Keempat, tentunya setelah individu mengingat Sang-

Khalik, individu akan menemukan keharmonisan dan ketenangan hidup.

Individu tidak lagi menjadi manusia yang rakus akan materi, tetapi dapat

merasakan kepuasaan tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa,
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hingga individu mencapai keseimbangan dalam hidup dan merasakan

kebahagiaan spiritual.16

Ibu Sri Anjarini menjelaskan bahwa ada 3 strategi yang ia gunakan

dalam mengajar ibu-ibu di Desa Pangkal, yaitu : Pertama, melalui

pembiasaan untuk melaksanakan shalat berjama’ah. Shalat secara bahasa

berarti doa. Sedangkan secara istilah berarti serangkaian kegiatan ibadah

yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sebut

ibadah sehingga pastinya menyembah Allah Swt. Oleh karena itu dengan

melaksanakan shalat, seseorang bisa semakin dekat dengan Tuhannya

yang menyebabkan spiritualitasnya bisa berkembang. Dalam strategi

pembiasaan shalat berjama’ah tersebut, guru juga menerapkan metode

mengajar yaitu ceramah dan demonstrasi. Guru menggabungkan kedua

metode tersebut dalam pembelajaran. Contohnya menyampaikan teori

tentang shalat berjama’ah (ceramah) kemudian juga mempraktikkan

(demonstrasi).17 Kedua, melalui pembiasaan untuk membaca istighotsah.

Dalam istighotsah, terdapat doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt

untuk memohon pertolongan-Nya. Sehingga bacaan doa-doa istighotsah

bisa digunakan dalam mengembangkan spiritualitas karena terdapat doa-

doa yang di tujukan kepada Allah Swt yang bisa membuat manusia

semakin dekat dengan Sang Pencipta. Metode yang digunakan guru dalam

mengajar yaitu ceramah (menyampaikan materi tentang istighotsah,

16 Asep Solikin, “ESQ dan Kecerdasan Spiritualitas Civitas Akademik,” Anterior, 2 (Juni,
2013), 81.

17 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 14/W/27/III/2019.
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bacaanya apa saja dan sebagainya) serta demonstrasi (praktik membaca

doa-doa yang terdapat dalam bacaan istighotsah).18 Ketiga, melalui

pembiasaan untuk melantunkan shalawat nabi dalam kegiatan seni hadrah.

Melalui kegiatan keagamaan seni hadrah diharapkan spiritualitas

masyarakat terutama ibu-ibu bisa berkembang karena dalam seni hadrah

selain memainkan alat musik juga melantunkan shalawat-shalawat Nabi

Muhammad Saw yang menyebabkan seseorang bisa mengingat bukan

hanya kepada Nabi Muhammad Saw tetapi juga kepada Allah Swt. Metode

yang digunakan dalam mengajar yaitu ceramah yang berarti

menyampaikan materi tentang seni hadrah kemudian demonstrasi yang

berarti praktik kegiatan seni hadrah tersebut.19

Dari hasil wawancara, dapat di ketahui bahwa strategi dalam

mengembangkan spiritualitas ibu-ibu yang dilakukan oleh guru dalam

kegiatan keagamaan di Desa Pangkal sudah sesuai dengan teori di atas.

Pada teori di jelaskan bahwa ada 4 langkah yang digunakan dalam rangka

mengembangkan spiritualitas. Pertama yaitu mengenali diri sendiri.

Mengenai kegiatan keagamaan (seni hadrah, shalat berjama’ah dan

istighotsah) yang diterapkan di Desa Pangkal, seseorang menjadi bisa

memahami dirinya sendiri. Seseorang akan sadar bahwa hidup ini

diciptakan oleh Allah Swt. Maka di dunia juga harus beribadah kepada

Allah Swt karena akhirnya juga akan kembali kepada Allah Swt. Kedua

18 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 15/W/27/III/2019.
19 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 16/W/27/III/2019.
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yaitu melakukan intropeksi diri (pertobatan). Dengan adanya kegiatan

keagamaan di Desa Pangkal, diharapkan masyarakat terutama ibu-ibu bisa

mengintropeksi dirinya sendiri/pertobatan, mana yang boleh di lakukan

dan mana yang tidak atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah

Swt. Ketiga yaitu mengaktifkan hati secara rutin (mengingat Tuhan).

Langkah yang ketiga ini bisa dilakukan melalui kegiatan shalat berjama’ah

dan istighotsah karena tujuan beribadah yaitu kepada Allah/menyembah

Allah sehingga akan membuat kita untuk selalu ingat kepada-Nya. Ke

empat, tentunya setelah individu mengingat Sang-Khalik, individu akan

menemukan keharmonisan dan ketenangan hidup. Individu tidak lagi

menjadi manusia yang rakus akan materi, tetapi dapat merasakan kepuasan

tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, hingga individu mencapai

keseimbangan dalam hidup dan merasakan kebahagiaan spiritual.

Selain digunakan untuk mengembangkan spiritualitas, kegiatan

keagamaan yang meliputi seni hadrah, shalat berjama’ah dan istighotsah

juga dapat mengembangkan kepedulian sosial terutama ibu-ibu di Desa

Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Perlu di kembangkan

lagi karena di era modern seperti sekarang ini sikap kepedulian sosial di

kalangan masyarakat mulai memudar atau bahkan hilang.

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin

memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kepedulian

sosial suatu nilai penting yang harus dimiliki setiap orang karena terkait

dengan nilai kejujuran, kasih sayang, rendah hati, keramahan, kebaikan,
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dan sikap selalu ingin membantu orang lain. Kepedulian sosial tidak

pernah lepas dari kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan

kemampuan untuk memahami arti dari situasi tersebut. Hal tersebut sangat

tergantung dari bagaimana empati terhadap orang lain.20

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa ada 3 strategi

dalam mengembangkan kepedulian sosial ibu-ibu, Pertama : Melalui

strategi kegiatan rutin. Guru atau pelatih secara konsisten melakukan

kegiatan rutin. Contohnya membersihkan masjid sebelum digunakan untuk

latihan dan menyiapkan peralatan seperti peralatan hadrah. Sehingga

secara tidak langsung sifat kepedulian sosial ibu-ibu di sinii akan dibentuk

karena membersihkan masjid termasuk dalam kategori gotong royong.21

Kedua : Melalui pembiasaan Senyum, Sapa, Salam (3S). 3S (Senyum,

Sapa dan Salam) merupakan salah satu strategi di dalam mengembangkan

kepedulian sosial ibu-ibu. Hal ini dikarenakan Desa Pangkal terletak di

kawasan pegunungan. Tidak seperti dikota atau dataran rendah yang

rumahnya dekat-dekat. Di daerah Pangkal, jarak antara satu rumah ke

rumah lainnya lumayan jauh. Ada yang di antara perbukitan dan ada yang

berada antara lahan tanam yang luas. Sehingga walaupun ada kegiatan

yang rutin setiap minggu yaitu yasinan ibu-ibu, tetapi tidak semua bisa

hadir setiap minggunya karena situasi dan kondisi setiap orang berbeda.

Dengan adanya tambahan kegiatan keagamaan ini membuat frekuensi

mereka bertemu menjadi lebih banyak sehingga di antara ibu-ibu tersebut

20 Hana Rizkia Aditia, “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepedulian Sosial
Remaja,” Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, 2 (2016), 92.

21 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 17/W/27/III/2019.
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bisa lebih sering saling senyum, saling sapa dan mengucapkan salam.22

Ketiga : Keteladanan. kegiatan keagamaan di desa Pangkal juga dapat

digunakan untuk mengembangkan jiwa kepedulian sosial ibu-ibu melalui

strategi keteladanan (peduli terhadap orang lain yang membutuhkan dan

empati). Menurut Ibu Sri, pada suatu ketika ada salah satu anggota yang

rumahnya tertimpa pohon besar dan akhirnya 50% rumah tersebut rata

dengan tanah. Ibu Sri mengajak anggota untuk menjenguk dan

memberikan panduan. Memang rumah tersebut dengan rumah ibu-ibu

yang lain sangat jauh, akan tetapi karena mereka sudah terlalu lama

menjadi keluarga dalam kegiatan tersebut maka jauh itu tidak menjadi

halangan lagi. Yang pada awalnya enggan untuk datang langsung atau

biasanya memberi bantuan lewat orang lain, sekarang datang langsung

untuk menjenguk dan memberikan bantuan. Hal lain yang membuat Ibu

Sri meneteskan air mata ketika bercerita yaitu pada awal 2019, ketika

pulang mengajar di Pangkal, ia mengalami kecelakaan. Dan dengan

keikhlasan warga Pangkal mereka rela datang ke Desa Grogol, Kecamatan

Sawoo yang jaraknya lumayan jauh untuk menjenguk beliau dan

memberikan bantuan. Dengan hal tersebut, Ibu Sri merasa bahwa

keteladanan yang ia lakukan pada beberapa bulan yang lalu benar-benar

sudah di lakukan oleh masyarakat Pangkal. Sehingga ia merasa bahwa

22 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 18/W/27/III/2019.
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kepedulian sosial masyarakat Desa Pangkal terutama ibu-ibu sudah mulai

berkembang.23

Dari hasil wawancara, dapat di ketahui bahwa strategi dalam

mengembangkan kepedulian sosial ibu-ibu yang dilakukan oleh guru

dalam kegiatan keagamaan di Desa Pangkal sudah sesuai dengan teori

pada bab 2 skripsi ini, contohnya pada point pengertian kepedulian sosial

dan pada point bentuk-bentuk kepedulian sudah sesuai dengan fakta di

lapangan. Karena ketiga strategi yang diterapkan guru dilapangan tersebut

bisa juga di gunakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat

dan juga lingkungan sekolah.

23 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 19/W/27/III/2019.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis paparkan tersebut,

maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ibu-ibu di Desa Pangkal, Kecamatan

Sawoo, Kabupaten Ponorogo yaitu seni hadrah, shalat berjama’ah dan

istighotsah. Urutan pelaksanaan kegiatannya yaitu ba’da Maghrib seni

hadrah sekitar 1 jam, kemudian setelah masuk waktu Isya’ melaksanakan

shalat isya’ berjama’ah dilanjut dengan istighotsah.

2. a. Strategi dalam mengembangkan spiritualitas ibu-ibu melalui kegiatan

keagamaan: Melalui pembiasaan untuk melaksanakan shalat berjama’ah,

melalui pembiasaan untuk membaca istighotsah, melalui pembiasaan untuk

melantunkan shalawat nabi dalam kegiatan seni hadrah. Dan metode yang di

gunakan dalam mengajar yaitu metode ceramah dan demonstrasi.

b. Strategi dalam mengembangkan kepedulian sosial ibu-ibu melalui

kegiatan keagamaan: Melalui strategi kegiatan rutin, melalui pembiasaan

Senyum, Sapa, Salam (3S) dan melalui keteladanan.
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B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

khususnya ibu-ibu harus lebih giat lagi dalam melaksanakan kegiatan

keagamaan tersebut agar spiritualitas dan kepedulian sosial mereka semakin

baik lagi.

2. Bagi tokoh agama di Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

untuk selalu mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa

kegiatan keagamaan tersebut benar-benar penting, baik untuk kehidupan di

dunia maupun di akhirat nanti.

3. Bagi pembaca, penelitian ini untuk dijadikan sarana ilmu pengetahuan yang

dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. Dapat

melatih kesabaran dan ketekunan serta dapat terjalin hubungan yang baik

antara peneliti dengan obyek penelitian dalam melihat permasalahan yang

ada sehingga mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditia, Hana Rizkia. Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kepedulian Sosial 

Remaja. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, (online), 

Volume 3, No. 2 Tahun 2016. 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/1610, diakses 7 

Desember 2018. 

Al Barasy, Lutfi. Tuntunan Sholat Lengkap. Surabaya: Anugerah. 2004. 

 

Al-Qur’an dan terjemahan. 

 

Ar Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir. Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat 

Madzhab. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007. 

 

Ardian, Iwan. Konsep Spiritualitas & Religiusitas (Spiritual and Religion) dalam 

Konteks Keperawatan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. Jurnal 

Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah, (online), Volume 2, No. 5 Tahun 

2016. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jnm/article/view/2234/1698, 

diakses 16 November 2018. 

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

Rineka Cipta. 2014. 

 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, PTK. Ponorogo: 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. 2018. 

 

Desmita. Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008. 

 

Effendi, Sofian, dan Tukiran. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 2012. 

 

Hadiawati, Lina. Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat (Penelitian di Kelas X dan 

XI SMK Plus Qurrota Ayun Kecamatan Samarang Kabupaten Garut). 

Jurnal Pendidikan Universitas Garut, (online), Volume 2, No. 1 Tahun 

2008. http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/13, diakses 27 

Februari 2019. 

Hardjana, Agus M. Religiositas, Agama & Spiritualitas. Yogyakarta: Kanisius. 

2005. 

 

Ilham, Muhammad Arifin. Hakikat Zikir (Jalan Taat Menuju Allah). Depok: 

Intuisi Press. 2004. 

 

Kurniasih, Imas. Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad SAW. Yogyakarta: 

Pustaka Marwa. 2010. 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/1610
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jnm/article/view/2234/1698
http://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/view/13


 

 

Makhmudah, Siti. Makna Ritual Istighosah Yamisda Bagi Masyarakat Islam 

(Studi Kasus di Makam Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Desa Putih 

Kecamatan Gempengrejo Kabupaten Kediri). (online), 

http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/136/130, 

diakses 27 Februari 2019. 

Masyhur, Kahar. Salat Wajib Menurut Madhab yang Empat. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 1995. 

 

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

Rosdakarya. 2009. 

 

Monty. Fidelis. Mendidik Kecerdasan Pedoman Bagi Orang Tua dan Guru dalam 

Mendidik Anak Cerdas. Jakarta: Media Grafika. 2008. 

 

Nasution. Metodologi Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 1998. 

 

Nggermanto, Agus. Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum): Cara Cepat 

Melejitkan IQ, EQ, dan SQ Secara Harmonis. Bandung: Nuansa. 2008. 

 

Noer, Jefry. Pembinaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bermoral 

Melalui Shalat yang Benar. Jakarta: Kencana. 2006. 

 

Prawata, Subagja. Panduan Shalat Menurut Sunnah Rasulullah SAW. Jakarta: 

Perum Percetakan Negara RI. 2003. 

 

Putra, Kristiya Septian. Implementasi Pendidikan Agama Islam Melalui Budaya 

Religius (Religius Culture) di Sekolah. Jurnal Kependidikan, (online), 

Volume 3, No. 2 Tahun 2015. 

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/

view/897/736, diakses 27 Februari 2019. 

Ramadhan, Reza Bakhtiar. Latihan Hadrah di Dusun Banyunganti Kidul (Studi 

Living Hadis: Teori Fungsional Thomas F. O’ Dea). Jurnal Living Hadis, 

(online), Volume 2, No. 1 Tahun 2017. http://ejournal.uin-

suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1304, diakses 7 Desember 

2018. 

Rubaidi. Desakralisasi Tradisi Keagamaan: Studi Tentang Perubahan Makna 

Simbolik Istighosah di Jawa Timur. Jurnal Millah, (online), Volume 8, 

No. 2 Tahun 2009. https://media.neliti.com/media/publications/89478-

ID-desakralisasi-tradisi-keagamaan-studi-te.pdf, diakses 27 Februari 

2019. 

Sabiq, Zamzami. Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Proposial 

Santri Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan. Jurnal Psikologi 

Indonesia, (online), Volume 1, No. 2 Tahun 2012. http://jurnal.untag-

http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/136/130
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/897/736
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/897/736
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1304
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1304
https://media.neliti.com/media/publications/89478-ID-desakralisasi-tradisi-keagamaan-studi-te.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/89478-ID-desakralisasi-tradisi-keagamaan-studi-te.pdf
http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/download/21/34


 

 

sby.ac.id/index.php/persona/article/download/21/34, diakses 16 

November 2018. 

Solikin, Asep. ESQ dan Kebutuhan Spiritualitas Civitas Akademik. Anterior 

Jurnal, (online), Volume 12, No. 2 Tahun 2013. 

http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior/article/view/311/3

02, diakses 29 November 2018. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R & D). Bandung: Alfabeta. 2015. 

 

Suharsaputra, Uhar. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan. 

Bandung: PT Refika Falah Atif. 2014. 

 

Sungkan, Abu. Pelatihan Shalat Khusyu’. Jakarta: Shalat Centre dan Baitul Ihsan. 

2006. 

 

Syaikh, Fadhilatusy. Rambu-rambu Syariat Praktis Fiqih Wanita. Solo: As-Salam 

Publishing. 2010. 

 

‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita (Edisi Lengkap). Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar. 2005. 

 

Wahyu. Penerapan Nilai Keagamaan Melalui Seni Hadrah Maullatan Al-Habsyi 

di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat. Jurnal 

Pendidikan Kewarganegaraan, (online), Volume 5, No. 9 Tahun 2015. 

https://www.neliti.com/publications/122011/penerapan-nilai-keagamaan-

melalui-seni-hadrah-maullatan-al-habsyi-di-kelurahan-p, diakses 14 

November 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi, di Akses Sabtu 12 Januari 2019, Jam 

09.23 WIB. 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/salat_berjamaah, di Akses Kamis 28 Februari 

2019, Jam 07.27 WIB. 

 

https://kbbi.web.id/giat, di Akses Sabtu 23 Februari 2019, Jam 17.59 WIB. 

 

 

 

 

 

 

http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/download/21/34
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior/article/view/311/302
http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior/article/view/311/302
https://www.neliti.com/publications/122011/penerapan-nilai-keagamaan-melalui-seni-hadrah-maullatan-al-habsyi-di-kelurahan-p
https://www.neliti.com/publications/122011/penerapan-nilai-keagamaan-melalui-seni-hadrah-maullatan-al-habsyi-di-kelurahan-p
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi
https://kbbi.web.id/giat

	Lampiran Depan ITAR ANYAR NIR.pdf (p.1-2)
	IMG_20190726_0004-4.pdf (p.3)
	IMG_20190726_0004-2.pdf (p.4)
	Untitled-2.pdf (p.5)
	IMG_20190726_0004-1.pdf (p.6)
	BAB I.pdf (p.7-16)
	BAB 2.pdf (p.17-41)
	BAB 3.pdf (p.42-55)
	BAB 4.pdf (p.56-68)
	BAB 5.pdf (p.69-81)
	BAB 6.pdf (p.82-83)
	Lampiran Belakang.pdf (p.84-86)

