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 Ikhla<s}}  merupakan suatu amal ibadah yang diarahkan semata kepada Allah 

Swt. yang bersifat batiniyah yang hanya mengharap ridlo Allah. suatu ibadah dapat 

dilakukan dengan tidak ikhla>s  dalam melakukannya yang tidak didasari dengan niat 

semata kepada Allah, beribadah bukan karena keinginan sendiri, tetapi dorongan 

keluarga, lingkungan, dan lain-lain.  

Peneliti mengadakan penelitian pada jamaah masjid Al-Muwahidin Madusari 

Siman Ponorogo untuk menjawab masalah: Bagaimana konsep ikhla>s}} dalam ajaran 

wah}idi>yah, bagaimana internalisasi konsep ikhla<>s}}  pada jamaah masjid Al-

Muwahidin Madusari Siman Ponorogo, bagaimana kontribusi konsep ikhla<>s}}  dalam  

ajaran wa>h}idiyyah  terhadap perilaku jamaah masjid Al–Muwahidin Madusari Siman 

Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun 

teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep ikhla<s}} dalam ajaran 

wa>h}idiyyah  dimasjid Al-Muwahidin dengan a). ajaran lilla>h-billa>h, beribadah dengan 

niat kepada Allah. b). ajaran lirrasu>l–birrasu>l, melakukan suatu ibadah dengan 

mengikuti tuntunan Rasulullah Saw. c). ajaran lilghouth-bilgouth, beribadah 

mengikuti bimbingan penerus Rasulullah dengan ikhla<s}}  kepada Allah. d). Ajaran 
yu’ti> Kulla dhi> haqqin haqqah, beribadah memenuhi kewajiban tanpa menuntut hak. 

e). ajaran Taqdi>mul aham fal aham, memilih diantara mana yang lebih lebih penting 

yang kerjakan lebih dulu. Sedangkan konsep ikhla<>s}}  bagi jamaah masjid Al-

Muwahidin Madusari Siman Ponorogo diinternalisasikan pada diri sendiri, 

lingkungan, keluarga, masyarakat. Selain itu, kontribusi konsep ikhla<s}}  dalam ajaran 

wa>h}idiyyah terhadap perilaku jamaah masjid Al–Muwahidin dalam: a). diri pribadi 

dengan adanya ketenangan  jiwa, kejernihan hati untuk mengharap ridlo Allah Swt. 

b). keluarga, terwujudnya keluarga yang guyup, rukun, sakinah mawadah wa rahmah. 

c). masyarakat akan terciptanya ketentraman, damai, baik lingkungan masyarakat 

bagi jamaah maupun masyarakat lingkungan masjid pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah Swt. Yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk lain. Oleh karena itu, manusia memiliki banyak 

keistimewaan seperti potensi berbuat baik dan berbuat buruk, serta memegang 

amanah sebagai khalifah dibumi.
1
 Allah Swt. telah memberitahukan kepada para 

malaikat bahwa Dia akan menciptakan manusia yang diserahi tugas menjadi 

khalifah.
2
 Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an Q.S. Al-Baqarah: 30 sebagai 

berikut:  

                                
 

Artinya: “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
 

Berdasarkan ayat tersebut diatas, jelaslah manusia diciptakan dibumi menjadi 

khalifah. disamping itu, tugas manusia yang merupakan amanah dari Allah pada 

                                                           
1
Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 14.  

2
Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 1.  
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intinya ada dua macam, yaitu ‘abdulla >h  (menyembah atau mengabdi kepada Allah) 

dan Khalifah Allah, yang keduanya harus dilakukan dengan ibadah yang penuh 

dengan niat yang baik serta tanggung jawab.  

Tugas manusia sebagai „abdulla>h merupakan realisasi dari mengemban 

amanah yang sifatnya batiniyah. Hal tersebut beribadah kepada Allah, segala 

tindakan apapun tanpa daya kecuali dari Allah Swt. Tugas manusia sebagai „abdulla>h, 

dijelaskan dalam firman Allah, yaitu:  

    

      

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku.”3
 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Dzariyat ayat 56 tersebut diatas,  menjelaskan 

Allah menciptakan makhluknya untuk mengabdi kepadaNya. Dengan kata lain tugas 

manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang tidak ternodai oleh niat atau 

tujuan lain selain hanya karena Allah Swt. 

Ibadah yang dilaksanakan dengan niat hanya karena Allah Swt. yang didorong 

hanya keinginan mencari keridlaan Allah. Apabila dorongan tersebut dipengaruhi 

oleh dorongan lain, seperti rasa ingin dipuji orang atau mencari kemegahan, harta, 

kedudukan, serta keuntungan dunia lainnya, tidak murnilah ibadahnya kepada Allah.
4
  

                                                           
3
Q. S. Al-Dzariyatayat, 51:56. Al-Qur‟an dan terjemah, Departemen kementerian Agama RI 

(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2002), 522.  
4
 Muhammmad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Rineka Cipta: TT), 

149.  
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Tugas manusia selain sebagai „abdulla>h, juga sebagai khalifah Allah dimuka 

bumi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.S. Fa>thir ayat 39  yaitu :  

   

    
   

     

Artinya:  “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat” 

Kata khalifah berasal dari kata “khalf”. Yang artinya menggantikan, 

mengganti. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain.
5
 Dalam hal ini 

dalam kosa bahasa Indonesia khalifah diartinya dengan kepemimpinan. 
6
  

Untuk dapat menjadi khalifah yang baik dimuka bumi ini, Allah Swt. telah 

mengutus para nabi dan rosulNya dan menurunkan kitab-kitab Nya sebagai petunjuk 

bagi umat manusia. Keberhasilan manusia mengemban tugas menjadi pemimpin yang 

baik berarti menduduki manusia sebagai makhluk yang terbaik. Sebaliknya mana kala 

gagal menjadi pemimpin yang baik, maka manusia dapat menjadi lebih rendah 

derajatnya daripada binatang. Inilah yang membedakan manusia sebagai sebagus-

bagusnya makhluk dengan makhluk lainnya.
7
  

                                                           
5
 Muhaimin, Manusia Dan Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 22.  
6
 Abdurrahman Salih Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur‟an (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1994), 46.   
7
 Wisnu Arya Wardhana, Al-Qur‟an & Energi Nuklir (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 23-24.  
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Segala tindakan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh Allah adalah yang 

menuju kebaikan dan menjauhkan kepada kejelekan, serta sebagai pengabdian kepada 

Allah yang tidak terbatas hanya dengan melakukan shalat lima waktu tetapi segala 

bentuk ibadah lainnya.
8
  

Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah harus didasari dengan niat yang 

ikhla<s}}.. Niat yang hanya karena Allah Swt. sebagai suatu amaliyah jiwa. Dengan 

keikhlasan, seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan pengabdian, 

memenuhi perintahnya tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. Hal tersebut, 

mengarahkan hatinya hanya kepada Allah dan hanya ingin memperoleh keridloan 

dari Allah, tanpa mengharap keuntungan pribadi lainnya.
9
 Menjalankan ibadah 

dengan ikhla<s}}  tergolong menjadi tiga bagian diantaranya   Ikhla >s}ul ‘a>bidi>n, Ikhla >s}uz 

za<hidhi>n, Ikhla >s}ul ‘a>rifin. Ikhla >s}ul ‘a>bidi>n merupakan ibadah yang mengharap 

imbalan dari Allah. Ingin surga akan tetapi takut neraka.  Ikhla >s}ul za<hidhi>n, diartikan 

bahwa dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas tanpa pamrih tidak ingin surga dan 

tidak karena takut pada neraka. Sedangkan Ikhla >s}ul ‘a>rifin sebagai suatu ibadah yang 

dijalankan semata-mata kepada Allah tidak karena pahala, tidak ingin surga dan takut 

neraka.
10

 

Menurut al- Ghaza>li, salah satu contoh dari akhlak terpuji adalah ikhla<s}}. 

Orang yang beramal ibadah yang baik dengan ikhla<s}}  menjadikan akhlak yang baik 

Melalui akhlak terpuji. derajat manusia di sisi Allah akan semakin meningkat, karena 

                                                           
8
 Ibid., 26.  

9
 Joko Suharto, Menuju Ketenangan Jiwa (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 54.  

10
Mohammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah (Jombang: DPPPSW, cetakan 12, 2006),188-189.  
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hanya dengan kebaikan (ihsan), seseorang dapat semakin mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. serta terhindar dari hukuman yang bersifat manusiawi.
11

 Ibadah yang 

paling mudah dengan berbagai macam kebaikan yang tidak diperoleh ibadah–ibadah 

sunnah lainnya. Seperti dzikir, membaca Al-Qur‟an, shalat sunnah, dan ibadah–

ibadah sunnah lainnya dapat dilakukan dengan salah satunya adalah s}alawa>t.12
  

S}alawa>t merupakan suatu permohonan kepada Allah Swt. agar memberikan 

berkah, keselamatan, dan rahmat kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan 

para sahabatnya.
13

 Dasar mengamalkan atau membaca s}alawa>t terutama kepada Nabi 

Muhammad Saw. dijelaskan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 56 : 

   

    
   

   

     

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.  Hai 

orang-orang yang beriman, bers}alawa>tlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 

salam penghormatan kepadanya” 
 

Berdasarkan firman Allah Swt. dijelaskan bahwasannya Allah Swt. 

memberikan rahmat, serta dari Malaikat memintakan ampunan dan kalau dari orang-

orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan 

                                                           
11

 Zahrudin, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2004), 163.  
12

Sokhi Huda, Tasawuf kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 

2008), 132.  
13

 Agus Abdurrahim Dahlan, Terjemah Al-Majmu‟us sariful Kamil Edisi Tiga (Bandung: CV. 

Penerbit Jumanatul „Ali-Art, 2007), 269.  
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perkataan:”Alla>humma s}halli „ala< Muh}ammad”. Selain itu, dengan mengucapkan 

Perkataan seperti “Assala>mu'alaika ayyu>han Nabi” artinya semoga keselamatan 

tercurah kepadamu Hai Nabi.
14

  

Membaca s}alawa>t dengan bersungguh–sungguh ikhla<s}} dan disertai tata karma 

lahir batin mendapat pahala. Selain hal itu, kebaikan membaca s}alawa>t, bahwa 

pembaca ingat kepada Nabi Muhammad, maka bertambah ingat kepada Allah Swt.
15

  

S}alawa>t kepada Nabi Muhammad Saw. memiliki beraneka macam bentuk dan 

atau redaksi.
16

 Hal ini terbagi menjadi dua macam yaitu s}alawa>t ma’thu >roh dan 

s}alawa>t ghoiru ma‟thu >roh. S}alawa>t ma’thu >roh adalah s}alawa>t yang redaksinya 

langsing diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salah satu contohnya adalah “s}alawa>t 

ibrohimiy>ah”. Sedangkan s}alawa>t Ghoiru ma’thu >roh adalah s}alawa>t yang disusun 

oleh selain Nabi Muhammad Saw. Yaitu oleh para sahabat, para tabi’i >n, para s}olihi<n, 

para ulama dan oleh umumnya orang islam. Contoh s}alawa>t Ghoiru ma’thu >roh antara 

lain s}alawa>t badar, s}alawa>t munjiyat, s}alawa>t badawi. Salah satu contoh lainnya 

yang termasuk s}alawa>t Ghoiru ma’thu >roh adalah s}alawa>t wa>h}idiyyah.
17

  

S}alawa>t wa>h}idiyyah merupakan  s}alawa>t  yang meng-Esakan Allah. S}alawa>t 

ini lahir pada tahun 1959 di kota Kediri, Jawa Timur Indonesia. Pendirinya bernama 

                                                           
14

 Q S Al-Ahzab 33:56. Al-Qur‟an & terjemahan, Departemen kementerian Agama RI (Bekasi: 

Cipta Bagus Segara, 2002), 426. 
15

 Sokhi Huda, Tasawuf Kultural Fenomena Shalawat Wahidiyah, 133.  
16

 Mohammad Ruhan Sanusi, Kuliah Wahidiyah, 66.  
17

 Ibid., 70.  
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Hadlrotul Mukarrom Romo KH. Abdoel Madjid Ma‟roef. Beliau sebagai pengasuh 

pondok pesantren Kedunglo, Desa Bandar Lor Kota Kediri.
18

 

S}alawa>t wa>h}idiyyah mengandung ajaran wa>h}idiyyah  diantaranya adalah li 

lilla>h-billa>h, lirrasu>l–birrasu>l, lilghouth-bilgouth, yu’ti> kulla dhi> haqqin haqqah, 

Taqdi>mul aham fal aham. hal yang paling penting dalam pengamalan ajaran 

wa>h}idiyyah adalah niat yang ikhla<s}}  beribadah kepada Allah Swt. Dalam hal ini, 

sikap ikhla<s}} dipengaruhi dari situasi kondisi keadaan yang ada disekeliling 

sekitarnya.   

Ditengah masyarakat, seseorang sering mendapatkan perilaku kasar, 

menyakiti hati orang lain, menipu, dan lain–lain perilaku buruk yang bertentangan 

dengan nilai–nilai moral islam. Sebaliknya sesorang juga mendapatkan perilaku 

lembut, bijak, dan secara umum berjalan dengan nilai–nilai islam yang sering 

menyebutnya dengan orang yang berperilaku islami.
19

 Dalam pandangan pendidikan 

akhlak, ibadah yang didorong hanya oleh keinginan mencari keridloan allah, apabila 

dorongan tersebut dipengaruhi oleh dorongan lain, seperti rasa ingin dipuji orang, 

atau mencari kemegahan, harta, kedudukan, serta keuntungan dunia lainnya, tidak 

murni ibadahnya kepada Allah Swt. 
20

 

Penjajagan awal di lapangan dengan proses observasi pada tanggal 12 maret 

2015, peneliti pengamati adanya kegiatan jamaah setelah shalat mengamalkan  

                                                           
18

 Mohammad Ruhan Sanusi, Ringkasan  Sejarah Sholawat Wahidiyah, Ajaran Wahidiyah & 

Penyiar Shalawat Wahidiyah (Jombang: DPPPSW, 2008), 1.  
19

 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlaq: Panduan Perilaku Muslim Modern (Solo: Era Intermedia, 

2004), 13-14.  
20

 Muhammad Abdur Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, 149.  
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s}alawa>t wa>h}idiyyah dengan cara yang brbeda dengan setiap masing-masing jamaah. 

Selain proses observasi, peneliti melakukan proses wawancara. Dalam hal tersebut, 

peneliti bertemu dengan jamaah Masjid Al- Muwahidin, yang pada umumnya 

masyarakat sekitar Masjid yang rutin dengan usia dewasa, bahwa jamaah Masjid Al-

Muwahidin dalam mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah,  motivasi jama‟ah karena ikut-

ikutan. Sebagai contoh: faktor semua keluarga sebagai pengamal, sehingga mengikuti 

keluarga. Selain itu, faktor tidak enak dengan tetangga, jika tidak ikut dalam kegiatan 

jamaah kurangnya kesadaran diri dalam mengamalkan ajaran wa<h}idiyyah, belum 

adanya keikhlasan atas keinginan mengikuti amalan tersebut, serta pemahaman 

mendalam terhadap akhlak yang baik dengan alasan faktor usia. Pendidikan akhlak  

itu sendiri berkisar dari suatu persoalan kebaikan dan kesopanan, tingkah laku yang 

disertai dengan berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari–hari dan 

bagaimana seharusnya seseorang dalam bertingkah laku.
21

 Harapan jamaah untuk 

penerusnya nanti, diharapkan sikap dalam mengamalkan ajaran wa>h}idiyyah sesuai 

dengan keikhlasan dalam diri pengamal khususnya dan pada umumnya sehingga apa 

yang dilakukan mendapat berkah dunia dan akhirat.  

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka judul penelitian ini 

adalah “KONSEP IKHLA<S}} DALAM AJARAN WA>H}IDIYYAH 

INTERNALISASI DAN KONTIBUSINYA TERHADAP PERILAKU JAMAAH 

MASJID AL- MUWAHIDIN MADUSARI SIMAN PONOROGO ” 

B. Fokus penelitian 
                                                           

21
 Ibid., 201.  
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Berangkat dari latar belakang masalah, maka Penelitian ini difokuskan pada 

konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah internalisasi dan kontribusinya terhadap  

perilaku jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo.  

C. Rumusan masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian 

ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah ? 

2. Bagaimana internalisasi konsep ikhla<s}} bagi jamaah Masjid Al-Muwahidin 

Madusari Siman Ponorogo ? 

3. Bagaimana kontribusi konsep ikhla<s}} pada ajaran wa>h}idiyyah terhadap  perilaku  

jamaah Masjid Al–Muwahidin Madusari Siman Ponorogo ? 

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan konsep ikhla<s}}  dalam ajaran wa>h}idiyyah  

2. Untuk mengetahui internalisasi konsep ikhla<s}}  bagi jamaah Masjid Al- Muwahidin 

Madusari Siman Ponorogo 

3. Untuk mengetahui kontribusi konsep ikhla<s}}  pada ajaran wa>h}idiyyah terhadap  

perilaku jamaah Masjid Al–Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

E. Manfaat penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mengembangkan teori  ikhla<s}}  

yang ada dalam teori tasawuf dan tasawuf amali. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi ta’mir / pengurus Masjid 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat pendalaman wawasan 

pengetahuan akhlak terutama akhlak terpuji khususnya keikhlasan dalam 

mengamalkan ajaran wa>h}idiyyah, serta untuk jamaah pada umumnya.   

 

b. Bagi masyarakat 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan 

pengetahuan dalam pendidikan akhlak terutama konsep ikhla<s}}  dalam 

kehidupan sehari–hari dan bagaimana seseorang bertingkah laku, tata 

kesopanan baik itu kepada Allah Swt. maupun masyarakat pada umumnya.  

c. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui, memahami, serta mendalami khasanah 

pengetahuan konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah internalisasi dan 

kontribusnya terhadap perilaku.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam 
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penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif, dan makna 

merupakan hal yang esensial.
22

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan 

ini berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat 

oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.
23

 Sekelompok individu dalam suatu 

aktifitas apapun apakah menerapkan konsep ikhla<s}} ataukah hanya sebatas 

rutinitas. Kasusnya dalam hal ini berkaitan dengan konsep ikhla<s}} dalam ajaran 

wa>h}idiyyah internalisasi dan kontribusinya terhadap perilaku Jamaah Masjid Al-

Muwahidin Desa Madusari Siman Ponorogo.  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
24

 Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci, pengumpul data, sedangkan instrument yang lain sebagai 

penunjang. Yang dimaksud dengan instrument adalah  alat pengumpul data, 

karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian mulai dari 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada 

                                                           
22

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

2000), 3.  
23

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 64.  
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif ,  163.  
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akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya serta peneliti juga sebagai 

partisipan aktif. 
25

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Masjid Al–Muwahidin 

Madusari Siman Ponorogo. Masjid berada di jalan Sri Rejeki Dusun Durungan  

Desa Madusari. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena mayoritas jamaah 

Masjid mengamalkan ajaran wa>h}idiyyah  yang sesuai dengan topik yang dipilih. 

Selain itu, adanya latar belakang bahwa dalam pengamalan yang dilakukan oleh 

jamaah bukan atas dasar keinginan sendiri melainkan karena ikut-ikutan, tidak 

enak dengan tetangga. Sehingga peneliti tertarik dan akhirnya memutuskan untuk 

mengambil lokasi penelitian di Masjid tersebut.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata–kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain–lain.
26

 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai data utama, sedangkan sumber data tertulis sebagai sumber data 

tambahan.
27

 

Adapun sumber data nya adalah sebagai berikut: 

                                                           
25

 Ibid., 168. 
26

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 157.  
27

 Ibid., 112.  
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Person (orang) sebagai sumber data di Masjid Al- Muwahidin Madusari 

Siman Ponorogo adalah imam Masjid, ta‟mir/pengurus Masjid, jamaah Masjid, 

masyarakat sekitar Masjid Al-Muwahidin Madusari Ponorogo. 

Place (tempat) dalam penelitian lapangan ini, peneliti memilih tempat di 

Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo sebagai salah satu jamaah 

Masjid mengamalkan ajaran wa>h}idiyyah.  

Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau 

dokumen-dokumen yang berkaitan tentang konsep ikhla<s}} dalam ajaran 

wa>h}idiyyah. Adapun data tambahan yang bekaitan dengan konsep ikhla<s}} dalam 

ajaran  wa>h}idiyyah sebagai berikut:  

a. Sokhi Huda. Tasawuf kultural Fenomena s}alawa>t wa>h}idiyyah . Yogyakarta: 

Lkis Yogyakarta, 2008.   

b. Dewan pimpinan Pusat Penyiar s}alawa>t wa>h}idiyyah. Kuliah Wahidiyah Untuk 

Menjernihkan Hati dan Ma‟rifat Billah Wa Birrasulihi. Jombang: Sekretariat 

Pesantren “At-Tahdzib” Rejo Agung, 1993.  

c. Dewan Pimpinan Pusat Penyiar S}alawa>t Wa>h}idiyyah. Pedoman Pokok-Pokok 

Ajaran Wa>h}idiyyah. Jombang: sekretariat Pesantren At-Tahzib, 1997. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 
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Tujuan utama teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
28

  

Dalam mengumpulkan data, teknik yang meliputi wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melaui wawancara 

mendalam dan di observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung. 

Adapun teknik pengumpulan data antara lain adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam 

teknik pengumpulan data, wawancara oleh peneliti digunakaan apabila 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari responden 

yang lebih mendalam.
29

 

Wawancara memiliki berbagai macam jenisnya antara lain: (a). 

Wawancara pembicaraan informal,(b). Pendekatan dengan menggunakan 

petunjuk umum wawancara, (c). Wawancara pintu terbuka. Disamping itu, 

ada bermacam–macam wawancara yang lain: (a). wawancara oleh tim atau 

                                                           
28

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.  
29

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuanlitatif, Kualitatif Dan RB (Bandung: 

Al-Fabeta, 2006), 317.  
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panel, (b). wawancara tertutup dan terbuka,(c). wawancara riwayat secara 

lisan, (d). wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
30

 

Sedangkan dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini data–data bisa terkumpulkan 

semaksimal mungkin. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:  

1) Imam Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo, untuk 

memperoleh data tentang  sejarah s}alawa>t wa>h}idiyyah, kegiatan 

penunjang yang berkaitan dengan jamaah Masjid, sejarah berdirinya 

Masjid, konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah, serta internalisasi  

konsep ikhla<s}} pada jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman 

Ponorogo 

2) Ta‟mir Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo untuk 

memperoleh data tentang sejarah s}alawa>t wa>h}idiyyah di Masjid Al-

Muwahidin, data tentang kegiatan rutin mujahadah, konsep ikhla<s}} dalam 

ajaran  wa>h}idiyyah 

3) Jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo untuk 

memperoleh data tentang sejarah s}alawa>t wa>h}idiyyah  di Masjid Al-

Muwahidin. kontribusi konsep ikhla<s}}  pada ajaran wa>h}idiyyah  terhadap 

                                                           
30

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135. 
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perilaku jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Ponorogo, konsep  

ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah,  serta kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh jamaah Masjid 

4) Masyarakat sekitar Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

untuk memperoleh data tentang sejarah s}alawa>t wa>h}idiyyah, kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan baik oleh jamaah Masjid, maupun 

masyarakat linbgkungan sekitar Masjid.  

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam, dan bila responden yang diamati  tidak terlalu besar. 

Observasi adalah sebagai suatu aktifitas untuk memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.
31

  

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan  terhadap objek ditempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama 

objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya 

suatu peristiwa yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut diawali 

                                                           
31

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), 133.  
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melalui rangkaian foto.
32

 Dapat dikatakan, jantungnya penelitian kualitatif 

adalah catatan lapangan.  

Catatan lapangan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya 

catatan lapangana ayang berisi gambaran tentang latar pengamatan , orang, 

tindakan, dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

fokus penelitian. Bagian dari deskriptf tersebut berisi beberapa hal 

diantaranya adalah gambaran dan fisik, rekonstruksi dialog, deskripsi latar 

fisik, catatan tentang peristiwa khusus, gambaran kegiatan dan perilaku 

pengamat.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui letak 

geografis Masjid Al-Muwahidin, kegiatan ibadah jamaah Masjid Al-

Muwahidin, kegiatan-kegiatan jamaah Masjid Al-Muwahidin.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya.
33

 Teknik pengumpulan data dokumentasi berperan besar 

dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi sebagai sumber informasi yang 

bukan manusia. 

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang:  

                                                           
32

 Suharsimi Arikunto: Prosedur Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 206.  
33

 Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 80.  
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1) Struktur kepengurusan jamaah Masjid Al-Muwahidin  

2) Jadwal imam mujahadah  

3) Kegiatan kemasyarakatan  

4) Prosedur kegiatan jamaah Masjid Al-Muwahidin 

5) Kegiatan penunjang lainnya. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

menjadi hipotesis.
34

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif, yang mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman.
35

   

Miles dan Hiberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

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

Aktivitas dalam analisis data meliputi:  

a. Reduksi data (date reduction) 

Mereduksi data  berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya
36

 . 

                                                           
34

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005) 
35

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R & D, 

333-334.  
36

 Sugijono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2006), 329.  
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ikhlas terhadap pendidikan akhlak jamaah Masjid Al-Muwahidin. Data yang 

diperoleh seperti konsep ikhla<s} dalam ajaran wa>h}idiyyah, internalisasi  

konsep  ikhla<s} pada jamaah, serta kontribusi konsep ikhla<s} terhadap perilaku  

jamaah Masjid Al-Muwahidin. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah data-

data diperoleh, selanjutnya dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok 

permasalahan. 

b. Penyajian Data (date display) 

Data yang direduksi selanjutnya disajikan berupa data. Penyajian data 

adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian 

ini adalah untuk mempermudahkan pemahaman terhadap pokok 

permasalahan dan bisa segera dilanjutkan berdasarkan penyajian yang telah 

dipahami. Hal tersebut, maka akan mempermudah pemahaman tentang apa 

yang terjadi. Bagaimanakah data dalam konsep ikhla<s} dalam ajaran 

wa>h}idiyyah, internalisasi konsep ikhla<s} pada ajaran wa>h}idiyyah serta 

bagaimanakah data tentang kontribusi konsep ikhla<s} terhadap perilaku 

jamaah Masjid Al-Muwahidin sesuai dengan tujuan penelitian ataukah hanya 

sebagai formalitas saja. 

c. Verifikasi (conclusion Drawing) 

Tahap ini proses pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian 

ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran atau objek 

yang sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian  diteliti 
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menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.
37

 Kesimpulan ini untuk 

menjawab tentang dalam konsep ikhla<s} dalam ajaran wa>h}idiyyah, 

internalisasi konsep ikhla<s} pada ajaran wa>h}idiyyah serta kontribusi konsep 

ikhla<s} terhadap perilaku jamaah Masjid Al-Muwahidin. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
38

 Derajat kepercayaan 

dari 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 bisa juga diartikan sebagai 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

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

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor–faktor yang menonjol. (b). menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tanpak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. ada empat macam triangulasi sebagai 

                                                           
37

 Mattew B. Miles dan A Michael Huberman, Analisis data kualitatif (Jakarta: Universitas 

Indonesia Pers, 1992), 21.  
38

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  321.  
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teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu: 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 ini 

dapat diteliti dengan cara yang berkaitan dengan rumusan masalah, (a). 

membandinngkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b). 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, (c). membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. (d). 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang yang berkependidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

(e). membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang ada dalam 

jamaah Masjid Al-Muwahidin.
39

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap–tahap dalam penelitian ini, ada tiga tahapan, dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap–tahap penelitian ini antara lain: (a). Tahap pra-lapangan, meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlangkapan penelitian di Masjid Al-Muwahidin. (b). Tahap lapangan yang 

                                                           
39

 Ibid., 331.  



23 

 

 

meliputi: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. (c). Tahap analisis data, 

yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data. (d). Tahap 

penulisan laporan penelitian 

G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dipahami 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Sistematika dan 

pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang dibahas latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan.  

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

Dalam kajian teori ini pembahasannya meliputi teori- teori 

yang berkaitan dengan ikhla<s}} dan ppendidikan akhlak serta 

telaah pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini 

BAB III : DESKRIPSI DATA  

Berisi tentang hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi 

data umum dan data khusus. Adapun data umum meliputi 



24 

 

 

latar belakang s}alawa>t wa>h}idiyyah  Masjid al- muwahidin, 

letak geografis, visi-misi, struktur kepengurusan, kegiatan 

jamaah Masjid Al-Muwahidin. Sedangkan data khususnya 

meliputi konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah, 

internalisasi konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah  bagi 

jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo, 

serta kontribusi konsep ikhla<s}}  pada ajaran wa>h}idiyyah 

terhadap perilaku jamaah Masjid Al–Muwahidin Madusari 

Siman Ponorogo.  

BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini yang dibahas analisis data yang berkaitan 

dengan konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah, internalisasi 

konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah bagi jamaah Masjid 

Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo, serta kontribusi 

konsep ikhla<s}}  pada ajaran wa>h}idiyyah terhadap perilaku 

jamaah Masjid Al–Muwahidin Madusari Siman Ponorogo.  

BAB V : PENUTUP 

Terdiri dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai 

bab IV. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.   
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Akhlak 

Secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan 

sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam 

semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat demi setingkat. Pola 

perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian 

berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan oleh Allah sebagai “sunnatullah”.  

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia. 

Oleh karena itu, suatu kematangan bertitik akhir pada optimalisasi 

perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana berlangsung melalui suatu 

proses. Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah 

proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kapada 

titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah 

terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial 

serta hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepadaNya. Berdasarkan pemikiran 

tersebut, makna pendidikan sebagai suatu proses bukan sebagai suatu seni atau 

teknik.
 40

  

                                                           
40
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Pendidikan juga diartikan sebagai suatu usaha yang dijalankan oleh seseorang 

atau kelompok oranglain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkap hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.
41

 

Beberapa ahli pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai proses, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Mortimer J. Adler, pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan 

manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh 

pembiasaan. 

Pembiasaan tersebut disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik 

melalui sarana yang secara artistic dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk 

membantu oranglain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2. William Mc Gucken, Sj, mengartikan pendidikan adalah suatu perkembangan 

dan kelengkapan dari kemampuan-kemampuan manusia, baik moral, intelektual, 

maupun jasmaniah yang diorganisasikan dengan atau untuk kepentingan 

individual atau sosial dan diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersatu 

dengan penciptanya sebagai tujuan akhir.
42

 

3. Driyarkara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkata 

manusia muda ke taraf insan.
43

 

                                                           
41

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pnedidikan ,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 1.  
42

 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 14.  
43

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pnedidikan ,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 2.  
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4. UU Nomor 2 tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi 

perananya dimasa yang akan datang. 

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan diatas, ada beberapa pengertian dasar 

hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:  

a. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus 

sampai anak didik mencapai pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung 

dalam jangka waktu tertentu.  

b. Pendidikan merupakan suatu perbuatan manusiawi. Pendidikan lahir dari 

pergaulan antar orang dewasa dan orang yang belum dewasa dalam suatu 

kesatuana hidup.  

c. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik.
44

 

Dari berbagai pengertian pendidikan, lain halnya dengan pengertian akhlak, 

bahwa akhlak dibawa oleh Nabi Muhammmad Saw. Yang merupakan Rasul Allah 

yang terakhir, beliau diutus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Oleh 

karena itu, islam misinya bersifat universal dan abadi. Universal artinya untuk seluruh 

umat  dan abadi maksudnya sampai akhir zaman.
45

 

Beriman kepada Rasul, khususnya pada Nabi Muhammad Saw. Juga disertai 

dengan upaya mencontoh akhlak rasulullah dan mencintainya. Di dalam Al-Qur‟an 
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dinyatakan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad Saw. itu akhlak mulia. Sebagaimana 

firman Allah dalam al-Qur‟an surat Al-Ahzab ayat 21.
46

 

      

    

   

    

    

Artinya :  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” 

 

 Akhlak berasal dari bahasa arab yaitu akhla>qu bentuk jamak dari kata khuluq 

yang berarti “perangai” yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu.47
 

Kata perangai sering juga disebut sebagai “tabiat” atau karakter.48
Secara etimologis 

akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam kepustakaan, 

akhlak diartikan sebagai sikap yang melahirkan perbuatan baik atau buruk.
49

 

Ibnu Athir menjelaskan bahwa hakikat makna khuluq merupakan gambaran 

batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedangkan khalq merupakan 

bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, tinggi rendahnya tubuh dan lain 

sebagainya).
50
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Menurut Ibnu Maskawih,  akhlak adalah sebagai keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan 

akal pikiran (terlebih dahulu).
51

 

Tolok ukur yang digunakan dalam akhlak untuk mengukur tingkah laku 

manusia adala adat, istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya yang berlaku dalam 

masyarakat.
52

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akhlak itu sendiri bukanlah perbuatan, 

melainkan gambaran bagi jiwa yang tersembunyi. Oleh karena itu dapatlah 

disebutkan bahwa akhlak itu adalah itu adalah nafsiyah (bersifat kejiwaan) atau 

maknawiyah (sesuatu yang abstrak), dan bentuknya yang kelihatan kita namakan 

muamalah (tindakan) atau suluk (perilaku), maka akhlak adalah sumber dan perilaku 

ada;ah bentuknya.
53

 

Akhlak adalah suatu hal yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul 

perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Apabila 

hal tersebut menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji, maka tingkah  

laku tersebut dinamakan dengan akhlak terpuji.  

Sebaliknya, bila perbuatan-perbuatan yang buruk, maka tingkah laku tersebut 

dinamakan dengan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, akhlak disebut tingkah laku 
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yang melekat pada seseorang karena dilakukan dengan berulang-ulang. Selain itu, 

timbulnya tingkah laku tersebut mudah tanpa dipikirkan lagi.
54

 

a. Pendekatan Akhlak 

Akhlak atau sistem perilaku terjadi melalui konsep atau seperangkat 

pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu harus terwujud. 

Akhlak atau sistem perilaku dapat dididikkan atau diteruskan melalui sekurang-

kurangnya dua pendekatan, yaitu: 

1) Rangsangan-jawaban (stimulus-Response) atau yang disebut proses 

mengkondisi sehingga terjadi  automatisasi dan dapat dilakukan dengan  

latihan, tanya jawab, dan mencontoh. 

2) Kognitif, yaitu penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan 

antara lain da‟wah, ceramah, diskusi, dll.55
 

b. Sumber Akhlak 

Akhlak bersumber pada alquran wahyu Allah yang tidak diragukan 

keasliannya dan kebenaranya, dengan Nabi Muhammad sebagai the living quran. 

Semua pengikut Muhammad juga harus dicelup (baca: diajarkan) dengan ajaran 

alquran, semua muslim harus mencontoh Nabi Muhammad. Akhlak islam adalah 

sebagai alat untuk mengontrol semua perbuatan manusia, dan setiap perbuatan 

manusia diukur dengan suatu sumber yaitu al-Quran dan al-hadits. Dengan 
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demikian, kita harus selalu mendasarkan pada al-qur‟an dan al-hadits sebagai 

sumber akhlak.
56

 

c. Tujuan Mempelajari Akhlak  

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi 

pekerti pekerti, bertingkah laku, berpengarai atau beradat istiadat yang baik 

sesuai dengan ajaran islam. Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, 

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membentuk 

kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah 

maupun batiniyah. Adapun tujuan akhlak secara khusus adalah : 

1) Mengetahui Tujuan Utama Diutusnya Nabi Muhammad Saw.  

Mengetahui tujuan utama diutusnya nabi Muhammad Saw. tentunya 

akan mendorong kita untuk mencapai akhlak mulia karena ternyata akhlak 

merupakan sesuatu yang paling penting dalam agama, akhlak bahkan lebih 

utama daripada ibadah. Sebab, tujuan utama ibadah adalah mencapai 

kesempurnaan akhlak. Jika tidak mendatangkan akhlak mulia, maka ibadah 

hanya merupakan gerakan formalitas saja. 

2) Menjembatani Kerenggangan Antara Akhlak Dan Ibadah 

Tujuan lain mempelajari akhlak adalah menyatukan antara akhlak dan 

ibadah, atau dalam ungkapan yang lebih luas antara agama dan dunia.  
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Dengan demikian, ketika berada di masjid dan ketika berada diluar masjid, 

seseorang tidak memiliki kepribadian ganda. 

3) Mengimplementasikan Pengetahuan Tentang Akhlak Dalam Kehidupan  

Tujuan lain dari mempelajari akhlak adalah mendorong kita menjadi 

orang-orang yang mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari.
57

 

Akhlak sangat penting bagi manusia. Kepentingan ini tidak saja dirasakan 

oleh manusia dalam kehidupan perorangan, tetapi juga dalam kehidupan keuarga 

dan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak 

adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. Tanpa akhlak ia 

akan kehilangan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan. 

Akhlak mempengaruhi dan mendorong kehendak manusia supaya 

membentuk kesucian, menghasilkan dan member faidah kepada sesamanya. 

Sesungguhnya akhlak tidak dapat menciptakan atau menjamin manusia menjadi 

baik tanpa adanya kekuatan dan kehendak hati yang cenderung pada hal-hal yang 

baik.
58

 

d. Fungsi Akhlak 

Kebahagiaan seseorang tidak akan dapat tercapai tanpa akhlak terpuji. 

Dengan kata lain bahwa akhlak terpuji pada seseorang dapat berfungsi 
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mengantarkan manusia untuk mencapai kesenangan, keselamatan, dan 

kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat.  

Akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai atau dicintai oleh Allah yakni 

tidak mengandung kemaksiatan. Dapat dikatakan akhlak terpuji yakni 

melaksanakan amal yang baik dan meninggalkan maksiat yang diharamkan oleh 

Allah.  Oleh karena itu, dengan akhlak terpuji dapat diperoleh bermacam-macam 

faidah atau kegunaan, diantaranya adalah: 

1) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 

Akhlak merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengoptimalkan 

sumber daya potensi untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia baik 

didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, bagaimana manusia dalam 

mengembangkan sumber daya potensi yang tersedia untuk meningkatkan 

kehidupan yang lebih baik.  

2) Mengungkapkan Masalah Dengan Objektif 

Perkembangan  akhlak bagi beberapa pihak dianggap sebagai ilmu 

normatif, jauh dari sentuhan ilmiah. Dengan menggunakan metodologi 

akhlakal-karimah ini akan mampu membuktikan bagaimana konsep akhlak 

mensejahterakan masyarakat.  

3) Meningkatkan Motivasi Untuk Menggali Ilmu 

Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan 

makhlkuk hewani, manusia tanpa akhlak, akan kehilangan derajat 
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kemanusiaanya sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan bahkan akan 

meluncur turun derajat binatang.  

Perlu diketahui, bahwa salah satu cirri terpenting dari pendidikan islam 

adalag penekanannya dalam bidang akhlak, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pendidikan akhlak adala jiwa dari pendidikan islam.   

Dengan demikian, tampak jelaslah tentang penting dan kegunaan akhlak. 

Akhlak memang penting dan perlu bagi tiap-tiap orang, tiap-tiap golongan 

manusia, bahkan penting dan perlu bagi seluruh dunia. 
59

 

e. Faktor Pembentuk Akhlaq 

Adapun faktor-faktor dalam pembentukan akhlak antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1) Faktor Internal 

Faktor ini meliputi beberapa hal, antara lain sebagai berikut: 

a) Insting atau naluri, merupakan karakter yang melekat dalam jiwa 

seseirang yang dibawanya sejak lahir 

b) Adat / kebiasaan, merupakan setiap tindakan dan perbuatan seseorang 

yang dilakukan secara berulang–ulang dalam bentuk yang sama 

sehingga menjadi suatu kebiasaan.
60

 

c) Keturunan, maksudnya adalah berpindahnya sifat–sifat tertentu dari 

orangtua kepada anak. 
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2) Faktor Eksternal 

a) Lingkungan alam, lingkungan alam dapat mematangkan pertumbuhan 

bakat yang dibawanya. 

b) Lingkungan pergaulan, dengan adanya pergaulan, manusia bisa saling 

mempengaruhi, seperti dalam pemikiran, sifat, dan tingkah laku. 

Lingkungan pergaulan ini meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, 

sekolah ataupun lingkungan kerja. 

f. Pembinaan Akhlak 

Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam islam. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, perbuatan, cara 

membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik. Sedangkan akhlak dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai 

budi pekerti atau kelakuan. 

Dasar pembinaan akhlak adalah bersumber dari peraturan dan wahyu Allah 

Swt. dan petunjuk Rasulullah Saw. Sedangkan tujuan dari  pembinaan akhlak itu 

sendiri menurut Muhammad Athiyah  al-Abrasi adalah untuk membentuk orang-

orang yang bermoral baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam 

tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab.  

Sedangkan Ibnu Maskawaih merumuskan bahwa tujuan pembinaan akhlak 

adalah terwujudnyasikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk 

melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga memperoleh 
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kebahagiaan yang sejati. Jadi, tujuan pembinaan akhlak bersifat menyeluruh 

yakni mencangkup kebahagiaan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya 

dunia akhirat.
61

 

 Pembinaan akhlak yang ditempuh islam adalah menggunakan cara atau 

sistem yang intregated, yaitu sistem yang menggunakan berbagai sarana 

peribadatan dan lainnya secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan akhlak. 

Cara yang ditempuh untuk pembinaan akhlak ini adalah pembiasaan yang 

dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinyu. Untuk itu, Al-Ghazali 

menganjurkan agar akhlak diajarkan, yaitu dengan melatih jiwa kepada pekerjaan 

atau tingkah laku yang mulia.  

Selain itu, pembinaan akhlak dapat ditempuh dengan cara senanntiasa 

menganggap diri ini sebagai yang banyak kekurangannya daripada kelebihannya. 

Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan memperhatikan 

faktor kejiwaan seseorang yang akan dibin terutama didalam suatu perilaku 

seseorang..
62

  

Perilaku merupakan bagian dari akhlak. Akhlak itu sendiri tergolong 

menjadi dua golongan, antara lain sebagai berikut: 

1) Akhlak Mahmudhah 

Adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (yang terpuji). 

Akhlak mahmudhah tentunya dilahirkan oleh sikap-sikap mahmudhah  yang 
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terpendam dalam jiwa manusia. Contoh akhlak mahmudhah adalah jujur, dapat 

dipercaya, pemaaf, penolong, berbuat baik, menahan diri dari berlaku maksiat, 

sikap ikhlas dalam segala hal, dan masih banyak lagi yang lainnya.
63

 

Tingkah laku atau akhlak seseorang adalah sikap seseorang yang 

dimanifestasikan ke dalam perbuatan. Sikap seseorang mungkin saja tidak 

menggambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam peilakunya sehari-

hari. Adanya kontradiksi antara sikap dan tingkah laku.oleh karena itu, 

meskipun secara teoritis hal itu terjadi tetapi dipandang dari sudut ajaran islam 

itu tidak boleh terjadi atau kalaupun itu terjadi menurut ajaran islam itu 

termasuk iman yang rendah.
64

 

2) Akhlak Mazmumah 

Adalah segala macam tingkah laku yang tercela. Akhlak mazmumah 

dilahirkan pula oleh sifat-sifat yang mazmumah. Contoh akhlak mazmumah 

adalah egois, kikir, sombong, pemimun khamr, khianat, dan sebagainya.
65

 

Akhlak mahmudah merupakan akhlak yang terpuji. Didalam akhlak tersebut 

terdapat ruang lingkup. Adapun ynag menjadi objek  dalam kajian akhlak yaitu: 

akhlak yang berhubungan dengan Allah, akhlak yang berhubungan dengan diri 

sendiri, akhlak yang berhubungan dengan keluarga, akhlak yang berhubungan 

                                                           
63

 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 197. 
64

 Abu Ahmadi, Noor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), 206-207.  
65

 Mustofa, Akhlak Tasawuf, 197.  



38 

 

 

dengan masyarakat, akhlak yang berhubungan dengan alam.
66

 Lebih jelasnya 

dapat disimak paparan berikut ini:  

1) Akhlak Terhadap Allah  

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 

sebagai khalik  

Alasan kenapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Swt. adalah: 

pertama, karena Allah yang menciptakan manusia,. Dengan demikian, sudah 

sepantasnya manusia berterima kasih kepada yang menciptakannya. Kedua, 

keran Allah yang telah memberikan perlengkapan panca indra, berupa 

pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari, disamping 

anggota badan yang kokoh dan sempurna. Ketiga, karena Allah yang 

mnyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan 

hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

air, udara, binatang ternak, dan lain sebagainya. Keempat, karena Allah yang 

telah memuliakan manusia dengan memberikannya kemampuan menguasai 

daratan dan lautan serta masih banyak lagi yang lainnya.
67

 

Adapun akhlak yang berhubungan dengan Allah antara lain: 

a) Mentauhidkan Allah 

b) Takwa 

                                                           
66

 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30. 
67

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 152.  



39 

 

 

c) Berdoa 

d) Dzikirrullah 

e) Tawakal
68

 

2) Akhlak Tehadap Keluarga 

a) Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua q.s. an-nisa:36.  

b) Adil terhadap saudara q.s. Annahl:90 

c) Membina dan mendidik keluarga. Q.s at tahrim 6. 

d) Memelihara keturunan an nahl: 58-59
69

 

3) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Untuk pegangan operasional dalm menjalankan pendidikan keagamaan, 

kiranya nilai-nila akhlak terhadap manusia (nilai-nilai kemanusiaan) berikut 

yang patut untuk dipertimbangkan, antara lain:  

a) Silaturahmi, yakni pertalian rasa cinta kasih antara sesama manusia, 

khususnya kerabat, saudara, tetangga dan seterusnya.  

b) Persaudaraan yaitu semangat persaudaraan, lebih-lebih antara sesama 

kaum beriman. 

c) Persamaan yaitu pandangan bahwa semua manusia sama harkat 

martabatnya. Tanpa memandang jenis kelamin, ras, ataupun suku 

bangsa. 
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d) Adil, yakni wawasan yang seimbang dalam memandang, menilai, atau 

menyikapi sesuatu atau seseorang.  

e) Baik sangka yaitu sikap penuh baik sangka kepada sesama manusia. 

f) Rendah hati yaitu sikap yang tumbuh karena  keinsafan bahwa segala 

kemuliaan hanya milik Allah. siikap rendah hati selaku orang beriman 

adalah suatu kemestian, hanya kepada mereka yang jelas-jelas 

menentang kebenaran.  

4) Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud dengan lingkungan disini adalah segala sesuatu yang 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

tak bernyawa.  

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut 

adanya interaksi manusia dengan sesamanya dan terhadap alam. 

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, 

agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah Swt. dan menjadi milikNya, serta semuanya memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang musli 

untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus 

diperlakukan secara wajar dan baik. 
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Dari uraian diatas, memperlihatkan bahwa akhlak islam sangat 

komprehensif, menyeluruh dan mencangkup berbagai makhluk yang diciptakan 

Tuhan.
70

 

Berkaitan dengan pendidikan yang merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan. Bahkan tidak hanya sangat penting saja, melainkan masalah 

pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju 

mundurnya suatu bangsa atau Negara sebagian besar ditentukan oleh maju 

mundurnya pendidikan di Negara itu.
71

  

Menyangkut pendidikan akhlak, yang merupakan benang perekat yang 

merajut semua jenis pendidikan yang harus tunduk pada kaidah–kaidah akhlak.
72

  

Pendidikan akhlak didasarkan pada ayat–ayat alqur‟an dan hadits rasul, serta 

memberikan contoh–contoh yang baik yang harus diikuti. Allah tidak akan 

menyuruh hambaNya kecuali hal–hal yang baik bagi mereka dab tidak akan 

melarang sesuatu kecuali ada hal-hal yang jelek bagi mereka.  

Firman Allah dalam Q.S. An – Nahl: 90    
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Artinya:   “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

Ayat tersebut mengandung berbagai kebajikan yang diperintahkan oleh 

Allah dan kejahatan yang dilarangnNya. Islam mementingkan pendidikan rohani 

dan membersihkan jiwa dari kedengkian, penipuan, kemunafikan, serta buruk 

sangka terhadap seseorang tanpa sebab.
73

  

Pada dasarnya pendidikan akhlak berusaha untuk meluruskan naluri dan 

kecenderungan fitrah yang membahayakan masyarakat dan membentuk rasa 

kasih sayang mendalam, akan menjadikan seseorang merasa terikat selamanya 

dengan amal baik dan menjauhi perbuatan jelek.
74

 

B. Ikhla<s} 

Ikhla<s}} merupakan hal yang sangat prinsip dalam beribadah. Ikhla<s}} adalah 

tindakan dan perbuatan murni yang tidak dicampuri oleh perkara-perkara lain.
75

 

Ikhla<s}}  bukan berarti menghadap kepada Allah dalam suatu perbuatan, melainkan 

mengarahkan seluruh amal perbuatan semata kepada Allah Swt. bukan yang lain. 
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Baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi, baik pamrih  yang bersifat spiritual 

maupun mareiil. Ikhla<s}} bermuara pada satu tujuan, yakni hendaklah hawa nafsu tidak 

memiliki bagian dalam amal ibadah, baik yang berkaitan dengan jasmani, hati, 

maupun harta, dan hendaklah seseorang melihat keikhlasan
76

 

Ikhla<s}} bukan berarti mengharap kepada Allah dalam suatu perbuatan, melainkan 

mengarahkan seluruh amal perbuatan semata kepada Allah Swt. bukan yang lain.
77 

Dalam melaksanakan amal ibadah dengan tulus ikhla<s}} hanya karena Allah Swt. 

tanpaknya tidak mudah, diperlukan kewaspadaan dan selalu menjaga niatnya jangan 

sampai tergelincir oleh godaan nafsu yang mungkin masuk tanpa disadari. Masuknya 

dorongan nafsu yang menghadirkan sifat sombong, takabur, riya, dan sebagainya 

dapat penyusup kedalam hati secara diam–diam bagai semut hitam merayap dibatu 

hitam dalam malam yang kelam.
78

  

a. Ciri–Ciri Ikhla<s}}    

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat ikhla<s}}  diantaranya  adalah:  

1) Senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam 

keadaan sendiri atau bersama orang banyak, baik ada pujian ataupun celaan.
 
 

Al-Qur‟an telah menjelaskan sifat orang-orang beriman yang ikhla<s}} dan 

sifat orang-orang munafik, membuka kedok dan kebusukan orang-orang 

munafik dengan berbagai macam cirinya. Di antaranya disebutkan dalam surat 
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At-Taubah ayat 44-45, “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhir, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan 

harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang 

tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka ragu-ragu, karena 

itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya.”79
 

2) Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama 

manusia atau jauh dari mereka.  

Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhla<s}} adalah ridha Allah, bukan 

ridha manusia. Sehingga, mereka senantiasa memperbaiki diri dan terus 

beramal, baik dalam kondisi sendiri atau ramai, dilihat orang atau tidak, 

mendapat pujian atau celaan. Karena mereka yakin Allah Maha melihat setiap 

amal baik dan buruk sekecil apapun. 

3) Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang dai yang ikhla<s}}  akan merasa 

senang jika kebaikan terealisasi di tangan saudaranya sesama dai, sebagaimana 

dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya. 

Para dai yang ikhla<s}} akan menyadari kelemahan dan kekurangannya. Oleh 

karena itu mereka senantiasa membangun amal jama‟i dalam dakwahnya. Senantiasa 

menghidupkan syuro dan mengokohkan perangkat dan sistem dakwah. Berdakwah 
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untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, bukan untuk meraih popularitas dan 

membesarkan diri atau lembaganya semata. 

b. Macam–Macam Ikhla<s}}    

Ikhla<s}} merupakan sesuatu hal yang bersifat batiniyah dan teruji 

kemurniannya dengan amal shaleh. Hal tersebut merupakan perasaan halus yang 

tidak dapat diketahui oleh siapapun. Amal perbuatan adalah bentuk–bentuk 

lahiriyah yang boleh dilihat, sedangkan roh amal perbuatan itu adalah rahasia, 

yaitu keikhla<s}} an. 

Allah berfirman dalam Q.S. Al – Fatihah ayat 5 :  

        

Artinya : “hanya Engkaulah yang Kami sembah dan hanya kepada Engkaulah 

Kami meminta pertolongan”80
 

Selain itu, Allah Swt. Juga berfirman dalam Q. S. Al-Bayyinah ayat 5  

                     
 

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
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agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus” 

 

 

Diantara macam-macam ikhla<s}}   antara lain adalah sebagai berikut:  

1) Ikhla >s}ul ‘A>bidi>n 

Merupakan ikhla<s}} nya orang yang ahli ibadah yang didalam 

menjalankan ibadah masih mengharap imbalan pahala, ingin surga dan 

mengharapkan bisa terhindar dari neraka. Golongan ini biasanya tekun, 

semangat, dan rajin didalam menjalankan ibadah namun kesemuanya itu 

didorong oleh pamrih agar mendapatkan pahala, surga, dan terhindar dari 

neraka. Kategori ikhla<s}}  dalam tingkatan ini masih tergolong rendah.
81

 

2) Ikhla >s}uz Za<hidhi>n 

Ikhla<s}} ini memiliki makna bahwa orang yang menjalankan ibadah 

dengan ikhla<s}} tanpa pamrih, tidak ingin surga dan juga tidak karena takut 

neraka. Dengan kata lain ibadah benar–benar lilla>h, semata–mata 

mengharap ridlo Allah. Kategori ikhlas dalam tingkatan ini hanya bisa 

dilaksanakan oleh ahli zuhud.
82

 

3) Ikhla >s}ul ‘A>rifin  
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Merupakan sikap ikhla<s}} dengan mengerjakan ibadah semata–mata 

karena ingin mendapatkan ridlo Allah, tidak karena mengharap pahala, 

ingin surga, ataupun karena takut neraka. ikhla<s}} ini lebih tinggi 

tingkatannya dan hanya bisa dimiliki oleh para ahli ma‟rifat. 

Berdasarkan macam-macam ikhla<s}} diatas, bahwa keikhlasan  bukanlah  hal 

yang statis yang sekali wujud akan senantiasa bertahan selamanya didalam diri 

manusia. Ia adalah suatu yang dinamis yang senantiasa menuntut kesungguhan 

pemeliharaan dan peningkatan. Keikhlasan menjadi langkah bagi manusia untuk 

menumbuhkembangkan potensi yang akan memberi kesan kepada amalan dan 

terpuji, baik secara kualitas maupun kuantitas
83

 

c. Indikator Ikhla<s}} 

Keikhlasan yang sering diistilahkan dengan tulus atau perbuatan yang tidak 

memiliki pamrih apa – apa termasuk sumber budi pekerti yang baik. Perilaku 

batin yang terpuji ini memiliki tiga unsur pembentuk, yaitu esensi ( hakikat ), 

pangkal, dan kesempurnaan. Pangkalnya adalah niat karena niat harus ikhlas. 

Esensinya adalah menafikan ketidakmurnian niat. Sedangkan kesempurnaannya 

adalah jujur atau siddiq. Jadi ikhlas dan siddiq selalu terkait dalam satu paket 

ibadah.  

1) Niat 
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Niat merupakan unsur pertama pembentuk ikhlas adalah dasar atau  

pondasi. Tanpa niat yang ikhlas, maka kejujuran dan kebaikan tidak akan 

terbentuk.
84

 Dalam Q.S. Al – An‟am : 52 dijelaskan bahwa  

                               

Artinya : “Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka 

menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung 

jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun 

tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap 

perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir 

mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim)” 
85

 

 

2) Esensi Atau Hakikat Niat 

Hal ini merupakan suatu dorongan kehendak murni yang 

membangkitkan kemampuan berbuat. Asal mulanya lahir dari ma‟rifah. 

Artinya perbuatan apapun tidak akan terjadi kecuali dengan kemampuan 

(energi), kehendak, kehendak membangkitkan kekuatan dan kekuatan 

melayani kehendak dengan cara menggerakkan organ – organ tubuh.
86

 

Hakikat ikhlas merupakan meninggalkan satu pendorong. Lawannya adalah 
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syirik, mencampuradukkan dua pendorong atau lebih dalam suatu 

perbuatan. Dalam suatu perbuatan pendorongnya hanyalah saatu. Yaitu niat 

ikhlas karena Allah. Jika perbuatan bersih dari pendorong – pendorong 

selain Allah, perbuatan tersebut dinamakan dengan perbuatan yang ikhlas 

atau murni. 

Allah berfirman dalam Q.S. Al- Bayyinah: 5 yaitu : 

                     
Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang 

lurus.” 
87

 

 

Ikhlas dapat lenyap karena kecampuran ria. Terkadang juga hilang 

karena tujuan yang menyimpang. Sebagai contoh, orang yang berpuasa 

terkadang bertujuan (berniat) memelihara kesehatan. Orang memerdekakan 

budak terladang bertujuan menyelamatkan diri dari gangguan budak dan 

perangainya yang buruk. Orang yang berhaji terkadang bertujuan haji 

sekaligus pelesiran atau lari dari beban kesulitan keluarga, atau dari 

gangguan musuh, atau dari kebodanan tinggal bersama keluarga. 
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Orang yang belajar ilmu kadang juga bertujuan untuk mencari 

kemudahan dalam mencari penghidupan, atau agar terpelihara dari 

kezaliman. Semua yang dicontohkan diatas adalah tujuan – tujuan yang 

tidak berarti dan termasuk mengotori tujuan ibadah. Kemurnian ibadah 

menjadi kotor karena memasukkan unsur lain yang samar. Jika dalam 

ibadah menjadi penyimpangan tujuan, berarti nilai keikhlasan menjadi 

hilang. 

 

 

3) Mengharap Ridlo Allah Swt.  

Ikhla<s}} berarti niat dengan mengharap ridha Allah saja dalam beramal 

tanpa menyekutukan-Nya dengan yang lain. Keikhlasan itu sangat penting 

bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhla<s}}  

dan hanya mengharap ridho dari Allah Swt. ibadah kita tidak akan diterima 

oleh Allah.  

Mengaharap ridlo Allah merupakan suatu kesempurnaan ikhla<s}} yang 

berarti sautu kejujuran (s}iddiq).
88

 Allah berfirman dalam Q.S. Al- Ahzab : 

23 yaitu : 
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Artinya:“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati 

apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara 

mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang 

menunggu- nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya)” 

 

  

Berdasarkan ayat diatas, orang yang melaksanakan suatu perbuatan 

dengan ikhla<s}}, mereka akan melakukan hal-hal apa yang dijanjikannya.  

Hal tersebut sebagai suatu kesempurnaan dalam ikhla<s} 

Semua perbuatan memberikan pengaruh tertentu ke dalam kalbu. 

Apabila amal tersebut penuh (bebas dari kontradiksi), maka 

pengaruhnyapun penuh. Sementara apabila ia bercampur dengan sesuatu 

yang bersifat kebalikannya, jika bobotnya sama, keduanya akan 

berguguran. Sedangkan apabila yang satunya lebih berat, ia dikurangi 

dengan beban sisi lainnya. Sehingga, sisa yang ada menjadi murni dan 

itulah yang memberikan pengaruh.
89

 

Karena diterimanya sebuah amal tergantung pada adanya keikhlasan 

didalamnya, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk senantiasa ikhlas 

dalam amal ibadahnya, sebagai pembelajaran terhadap umatnya. Allah Swt. 

Berfirman, “Katakanlah, Hanya Allah saja yang aku sembah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku.”90
 

Allah memerintahkan agar segala amal ibadah manusia, baik berupa 

ucapan, tindakan, maupun harta, senantiasa dikerjakan dengan ikhlas 
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semata – mata untuk Allah dan jauh dari unsur  riya‟ (kehendak untuk 

pamer).  

Allah berfirman  dalam Q.S. Al-Bayyinah ayat 5 :  

   

    

   

  

    

     

Artinya : “ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama yang lurus,  dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

Itulah agama yang lurus.” 

   

4) Perilaku Lahir Dan Batin  

Orang yang ikhla<s} merupakan orang yang ridlo dengan ucapan yang 

benar., baik menguntungkan atau merugikan dirinya., dan membenci 

ucapan batil, baik menguntungkan bagi dia ataupun tidak. Orang yang 

Ikhla<s}} tidak peduli seandainya seluruh kehormatan dalam hati manusia 

dicurahkan baginya karena htinya telah berdamai dengan Allah. dia tidak 

ingin manusia memerhatikan amal perbuatannya seberat atom sekalipun. 

Selain itu, orang yang Ikhla<s}} jika ditawarkan dual Allah dan dunia, dia 

prioritaskan bagiannya dari Allah. karena dia yakin dunia akan punah dan 

akhirat pasti kekal.  
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Seseorang yang selalu melakukan sesuatu dengan ikhla<s}}, tidak hanya akan 

sukses dan menikmati kedamaian hati dan pikiran di dunia ini, tetapi juga akan 

mendapatkan balasan pahala di akhirat. Hal itu dikarenakan tidak bergantung 

pada harta dunia, kekuasaan, kekayaan, ataupun kehormatan sosial, tetapi hanya 

bergantung pada Allah Swt. Selain itu, hanya kepada  Allah tempat untuk 

berlindung dan Allah selalu menolong kepada mereka yang menyembah 

kepada-Nya dengan pengabdian yang murni.
91

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Diantara hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Nuning Suharni (243052066) Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo tahun 2009, dengan judul  

Pembelajaran S}alawat Wah}idi>yah Bagi Santri dengan hasil penelitian : 

dalam pegiatan pembelajaran S}alawat Wah}idi>yah dipondok Pesantren 

Terpadu Al- Syarwani melibatkan: 

 

a. Komponen Pembelajaran 

1) Tujuan pembelajaran s}alawat wah}idi>yah di pondok Pesantren 

Terpadu Al-Syarwani adalah meneruskan perjuangan mualif 

s}alawat wah}idi>yah untuk mencetak manusia yang ma‟rifat billah 

dan berakhlak mulia. 
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2) Metode yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan 

metode ceramah dan keteladanan, sedangkan untuk amalannya 

menggunakan latihan dan pembiasaan 

3) Teknik evaluasi yang digunakan adalah tes dan non tes 

b. Kendala yang dihadapi adalah faktor kejiwaan santri yang masih labil, 

daya nalar atau rasio remaja yang amsih terbatas, serta bahan ajar 

belum terstruktur dalam kurikulum yang baik. 

c. Manfaat pembelajaran s}alawat wah}idi>yah bagi santri Pondok 

Pesantren  Terpadu Al–Syarwani meliputi aspek batiniyah untuk 

mengajarkan ma‟rifat billah dan menjernihkan hati, sedangkan dimensi  

lahiriah untuk mendidik santri berakhlak mulia. 

2. Siti Ngaisah (210307055) Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam STAIN Ponorogo tahun 2011, dengan judul konsep 

pendidikan akhlak bagi anak dalam perspektif Al-Qur‟an surat Al-Isra‟. 

Dalam skripsi ini hasil penelitiannya adalah : 

a. Materi pendidikan akhlak dalam perspektif al-Quran surat Al-Isra 

adalah akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap sesaman 

manusia. akhlak terhadap manusia diklasifikasikan menjadi empat, 

yakni akhlak terhadap rosulullah, akhlak terhadap orangtua, akhlak 

terhadap keluarga dan orang miskin, serta akhlak terhadap diri 

sendiri. 
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b. Strategi pendidikan akhlak bagi anak dalam perspektif alquran surat 

al –isra adalah pendidikan dengan  nasehat, pendidikan dengn kisah, 

pendidikan dengan keteladanan dan pendidikan dengan adat 

kebiasaan. 

c. Evaluasi bagi anak dalam perspektif alquran surat al–isra adalah 

dengan menerapkan prinsip muhasabah dan keadilan. 
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BAB III 

KONSEP IKHLA<>S}}  DALAM AJARAN WA<H}IDIYYAH   INTERNALISASI 

DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PRILAKU JAMAAH MASJID AL-

MUWAHIDIN MADUSARI SIMAN PONOROGO 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Latar Belakang S}alawa>t Wa>h}idiyyah  Masjid Al-Muwahidiyah  

S}alawa>t dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw. dalam rangka menambah 

rahmat dan ta‟zhim (kasih sayang dan sifat memuliakan), sedangkan kepada selain 

Nabi Muhammad adalah dalam upaya menambah rahmat dan maghfirah (kasih 

sayang dan ampunan). Bagi pengamal s}alawa>t wa>h}idiyyah, hal yang paling penting 

adalah memperhatikan adab ketika membaca shalawat, yanh meliputi niat dengan 

ikhlas bribadah kepada Allah tanpa pamrih, merasa butuh sekali kepada pertolongan 

Allah Swt. butuh sekali  terhadap Safaat atau bantuan dari Rasulullah
92

. S}alawa>t 

wa>h}idiyyah lahir Bandar Lor tahun 1959 di Kediri oleh KH. Abdoel Madjid 

Ma‟roef. Beliau adalah pengasuh pesantren Kedunglo, Bandar Lor Kediri.
93

  

Berkaitan dengan sejarah s}alawa>t wa>h}idiyyah  di masjid Al-Muwahidin, 

sebagaiman dalam hasil wawancara dengan Bapak Koiman selaku imam mujahadah 

s}alawa>t wa>h}idiyyah dimasjid Al-Muwahidin mengatakan bahwa:  

“Haji Sholehan merupakan  Salah satu pengamal s}alawa>t wa>h}idiyyah yang berasal dari 

Kediri. Beliau berjamaah shalat di masjid masjid  Al-Hikmah majasem yang terletak 

diselatan desa Madusari. Beliau menyiarkan s}alawa>t wa>h}idiyyah  di masjid tersebut. 

Salah satu jamaah di masjid Al-Hikmah adalah mbah Kyai Khusni. Beliau adalah 
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masyarakat Dusun Durungan Desa Madusari. Di masjid Majasem ini sebagai awal 

mula adanya s}alawa>t wa>h}idiyyah”.
94

 

 

Lebih lanjut, Mbah Kyai Khusno selaku Ta‟mir Masjid Al-Muwahidin 

mengatakan bahwa: “s}alawa>t wa>h}idiyyah di masjid Al-Hikmah muncul tahun 

1969”. Proses pengamalan s}alawa>t wa>h}idiyyah  di Masjid Al-Hikmah tersebut 

semakin hari berkurang jamaahnya, sehingga tidak ada penerusnya. Salah satu 

jamaah di Masjid Al-Hikmah adalah Mbah kyai Khusni. Beliau warga dusun 

Durungan. Mbah Kyai Khusni merupakan warga yang pertama membawa serta 

menyiarkan s}alawa>t wa>h}idiyyah didusun Durungan terutama masjid Al-Muwahidin. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Katenan proses awal munculnya s}alawa>t 

wa>h}idiyyah bahwa: 

“S}alawa>t wa>h}idiyyah muncul sekitar tahun 1969. Alasan berkembangnya s}alawa>t 
ini adalah  banyaknya jamaah Madusari yang keinginan untuk mendapatkan 

ketenangan batin, kejernihan hati dengan  memahami dalam ajaran-ajaran yang ada di 

s}alawa>t wa>h}idiyyah”.
95

 

 

Adapun hambatan dalam penyiaran s}alawa>t wa>h}idiyyah  di Masjid Al-

Muwahidin diungkapkan oleh bapak Meseni selaku jamaah masjid  bahwa:  

“Faktor penghambat di masjid dulunya hampir  semua masyarakat lingkungan masjid 

terutama perangkat desa banyak yang kontras. Akan tetapi lambat waktu masyarakat 

membutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan untuk mendapat ketenangan 

dalam hatinya”. 
96

  

 

Berdasarkan deskripsi data diatas, s}alawa>t wa>h}idiyyah awal mulanya yang 

berasal dari Kediri, yang kemudian menyiarkan sampai di ponorogo khususnya desa 
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Majasem. Masjid Al-Hikmah merupakan salah satu masjid yang ada di majasem. 

Majasem ini terletak diselatan desa Madusari. Salah satu jamaah di masjid Majasem 

adalah mbah Kyai Khusni. Beliau adalah masyarakat dusun Durungan desa 

Madusari. Di masjid Al-Hikmah ini sebagai awal mula adanya s}alawa>t wa>h}idiyyah 

sekitar tahun 1969. Karena di masjid ini, beberapa waktu kemudian pengamal 

s}alawa>t wa>h}idiyyah berkurang sehingga diteruskan pengamalannya di masjid Al-

Muwahidin sekitar tahun 1972, sedang yang membawanya adalah salah satu jamaah 

Masjid Al-Hikmah yaitu Mbah Kyai Khusni.  

Adapun faktor penghambat s}alawa>t wa>h}idiyyah  di masjid Al-Muwahidin, 

dulunya hampir  semua masyarakat lingkungan masjid terutama perangkat desa 

banyak yang kontras. Akan tetapi, lama-kelamaan masyarakat membutuhkan 

bimbingan dalam menjalani kehidupan untuk mendapat ketenangan batin dalam 

hatinya, kejernihan hati dengan memahami ajaran-ajarannya. Hal inilah yang 

menajdi faktor berkembangnya s}alawa>t wa>h}idiyyah  di Madusari khususnya masjid 

Al-Muwahidin. 

2. Letak Geografis Masjid Al-Muwahidin 

Masjid Al-Muwahidin merupakan salah satu masjid yang mengamalkan 

s}alawa>t wa>h}idiyyah di desa Madusari khususnya masyarakat dusun Durungan. 

Masjid ini terletak di jalan Sri rejeki Rt O1/02  dusun Durungan  desa Madusari 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut berdasarkan pengamatan 

bahwa:  
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“Masjid ini berada di pemukiman masyarakat dusun Durungan, tepatnya di utara  jalan  

Sri Rejeki, di barat jalan Sri Gading, di timur pemukiman masyarakat serta di selatan 

pemukiman masyarakat. Masjid ini jika dilihat dari jalan utama memang tidak 

kelihatan, tetapi bisa dilihat dari kanan jalan. Area masjid ini ramai dari lalulalang 

kendaraan  masyarakat lingkungan sekitar masjid, letak yang strategis dan mudah 

dijangkau”.
97

 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti tersebut masjid Al-Muwahidin merupakan 

salah satu masjid yang mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah terutama di Dusun 

Durungan Desa Madusari. Letak yang strategis memudahkan masyarakat terutama 

jamaah maupun masyarakat pemukiman masjid dalam beribadah di masjid Al-

Muwahidin. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Katenan mengatakan bahwa:  

“Dahulunya hanya sebuah bangunan mushola, kemudian diganti dengan masjid. 

Namun tujuannya sama untuk beribadah kepada  Allah. Selain itu juga sebagai tempat 

penyiaran s}alawa>t wa>h}idiyyah. Masjid didirikan sekitar tahun 1974. Yang mendirikan 

masjid tersebut adalah mbah kyai Khusni atas dasar dukungan masyarakat terutama 

masyarakat sekitar lingkungan masjid. Tujuan pendirian masjid ini untuk tempat 

ibadah mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai bentuk kebersamaan antara 

jamaah satu dengan yang lainnya”.
98 

 

Selain itu dikatakan  juga oleh Bapak Mukhith selaku Imam Masjid 

menjelaskan bahwa : 

“Selain untuk tempat ibadah  mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai bentuk 

kebersamaan antara jamaah satu dengan yang lainnya. Selain itu sebagai bentuk 

pengamalan dan penyiaran  s}alawa>t wa>h}idiyyah”.
99

 

 

Selain tempat beribadah masjid memiliki banyak fungsi, selain sebagai tempat 

bersosialisasi, silaturahmi, dll, masjid juga sebagai tempat untuk ketenangan batin 

mendekatkan diri kepada Allah dengan pengamalan s}alawa>t wa>h}idiyyah.
100

 Masjid 
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Al-Muwahidin adalah salah satu masjid yang menyiarkan s}alawa>t wa>h}idiyyah. 

Masjid yang berdiri sekitar tahun 1974. Awal mulanya hanya sebuah mushola, 

namun atas dasar musyawarah dukungan masyarakat mushola direnovasi menjadi 

masjid. 

3. Visi-Misi S}alawa>t Wa>h}idiyyah 

Adapun visi dalam s}alawa>t wa>h}idiyyah  antara lain adalah sebagai upaya 

lahiriyah dan batiniyah untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan 

ketentraman jiwa menuju sadar atau makrifat kepada Allah dan Rasulullah dengan 

mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah  dan ajaran sesuai dengan bimbingan mualif 

s}alawa>t wa>h}idiyyah. Sedangkan untuk visinya dalam perjuangan wa>h}idiyyah  

mempunyai tujuan terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup lahir batin, materiil dan spiritual didunia dan diakhirat bagi 

masyarakat umat islam seluruh dunia.
101

 

4. Struktur  Kepengurusan Jamaah Masjid  

Struktur organisasi kepengurusan jamaah merupakan susunan unit-unit kerja 

yang menunjukkan hubungan antar unit. Struktur kepengurusan pada umumnya 

dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut dengan bagan organisasi. 

Adapun struktur kepengurusan jamaah yang ada di masjid Al-Muwahidin 

diantaranya diketuai oleh Mbah Kyai Khusno sebagai penanggung jawab pada 

jamaah dengan sekretaris yang mengurusi kegiatan-kegiatan pencatatan atau yang 
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lainnya adalah saudara mansyurudin, bagian bendahara adalah bapak Imam 

Muwafiq, untuk seksi pendidikan ialah bapak Nurhadi, seksi mujahadah bapak 

Sipar, sedangkan seksi perlengkapan bapak Meseni dan seksi humas adalah bapak 

Sukamto dan seksi kebersihan adalah saudara Kadits.
102

 

Struktur kepengurusan yang ada pada jamaah masjid Al-Muwahidin 

dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Struktur ini disusun untuk 

mempermudah dan memperjelaskan suatu rangkaian, baik yang berkaitan dengan 

urusan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan jamaah masjid Al-Muwahidin. 

5. Kegiatan Jamaah 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jamaah masjid Al-Muwahidin antara 

lain sebagai berikut :  

a. Mujahadah  

Adapun mujahadah pokok yang dilakukan oleh jamaah antara lain 

sebagai berikut:  

1) Mujahadah Yaumiyah 

Merupakan mujahadah yang dilaksanakan oleh jamaah baik 

dilaksanakan secara peorangan maupun berjamaah.mujahadah ini dapat 

dilaksanakan dimana saja. 

2) Mujahadah Usbuiyah 

Merupakan salah satu mujahadah yang dilaksanakan oleh jamaah 

masjid Al-Muwahidin setiap satu minggu sekali, tepatnya malam minggu 
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sedesa/kelompok/ligkungan. Adapun penyelenggara dan penanggung 

jawabnya adalah pengurus PSW kelurahan/desa. Musim hujan terus 

mengguyur kota ponorogo terutama Desa Madusari. Ketika mengikuti 

mujahadah usbuiyah semangat antusias tidak mengurangi jamaah tidak 

untuk mengamalkan mujahadah usbuiyyah. Mereka mengerjakan dengan 

ikhlas tanpa adanya mengeluh apapun.
103

 Mujahadah usbuiyyah yang 

dilaksanakan  setiap minggu ini ada dua golongan, yaitu mujahadah 

usbuiyyah setiap malam minggu, dan kegiatan usbuiyyah setiap kamis. 

a) Kegiatan  Malam Minggu 

Mujahadah dilaksanakan seluruh pengamal S}alawa>t Wa>h}idiyyah 

baik putra maupun putri. Mujahadah ini terpisah tempatnya antara putra 

dengan putri secara bergilir dari rumah satu ke rumah yang lainnya, 

khususnya masyarakat lingkungan sekitar masjid. Dalam mujahadah ini 

ada petugasnya masing-masing, yaitu imam, protokol, serta muqadimah 

s}alawa>t wa>h}idiyyah. Adapun rincian petugas-petugasnya antara lain 

sebagai berikut:  

(1) Petugas Mujahadah Usbuiyyah  Putra 

Mujahadah putra dilaksanakan setiap malam minggu dengan 

tempatnya secara bergilir dengan yang mengikuti adalah jamaah 

putra saja.
104

 Berdasarkan  hasil wawancara, peneliti  memaparkan 
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bahwa jamaah putra setiap malam minggu mengadakan mujahadah. 

Kegiatan ini yang mengikuti pihak dari jamaah putra. Mengapa? 

Karena dalam lingkungan jamaah masjid Al-Muwahidin jamaahnya 

terpisah. Putra sendiri, demikina juga putri  sendiri. Adapun 

hambatan dalam mujahadah putra yaitu adanya  kemalasan dalam 

melaksanakan mujahadah belum didasari niat yang ikhla<s}} beribadah 

kepada Allah. Adapun faktor pendukungnya sikap silaturahmi 

antara jamah satu dengan yang lain 

Kegiatan mujahadah putra dilaksanakan secara rutinitas. Dalam 

hal ini sebagai bentuk pengamalan yang dilaksanakan setiap 

seminggu sekali. Tujuannya untuk menjernihkan hati dan makrifat 

billa>h wa rasuli>hi dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya serta 

menjalin silaturahmi baik dengan jamaah satu dengan jamaah 

lainnya. 

(2) Petugas Mujahadah Usbuiyah Putri 

Adapun petugas mujahadah usbuiyyah putri dapat dilihat 

dalam lampiran transkip dokumentasi.
105

 Pelaksanaan mujahadah 

usbuiyah putri ini sama dengan mujahadah usbuiyah putra yang 

membedakan adalah tempanya saja. 

Dalam kegiatan mujahadah usbuiyah ada petugas protokol serta 

muqadimah. Protokol itu sendiri pengertianya adalah seseorang yang 
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membacakan susunan acara dalam suatu kegiatan mujahadah. 

Sedangkan muqadimmah adalah proses pembacaan s}alawa>t wa>h}idiyyah 

sebagai pembukaan dalam suatu kegiatan mujahadah. Hal ini 

diungkapkan oleh bapak Katenan selaku jamaah masjid bahwa:  

“Protokol adalah orang yang membacakan susunan dalam suatu kegiatan 

mujahadah. Dalam s}alawa>t wa>h}idiyyah pemakanaannya menggunakan kata 

protokol. Sedangkan Suatu bacaan shalawat wahiidyah dalam pembukaan 

setiap kegiatan”.
106

 

 

Lebih lanjut diungkapkan juga oleh bapak Parlan bahwa:  

“Protokol adalah pembawa acara dalam suatu kegiatan mujahadah, 
sedangkan muqadimmah adalah membaca s}alawa>t wa>h}idiyyah sebagai 

pendahuluan dalam suatu kegiatan”.
107

 

 

Dari data tersebut peneliti memaparkan bahwa makna protokol 

sama dengan makna pembawa acara hanya berbeda dalam penamaan. 

Dalam suatu kegiatan mujahadah protokol ditugaskan untuk 

membacakan susunan acara. Sedangkan muqadimmah membaca 

s}alawa>t wa>h}idiyyah sebagai pendahuluan dalam suatu kegiatan. 

Didalam mujahadah usbuiyyah ada tugas untuk imam mujahadah.
108

 

b) Mujahadah  Setiap Kamis 

Mujahadah yang dilaksanakan setiap hari kamis merupakan 

mujahadah yang dilaksanakan oleh anak-anak madrasah diniyah masjid 

Al-Muwahidin. Mujahadah ini bertujuan untuk menerapkan serta 

membimbing penerus pengamal s}alawa>t wa>h}idiyyah usia anak sejak 
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dini. Didalam melaksanakan mujahadah ada petugasnya masing-masing 

dapat dilihat dalam lampiran.
109

 

3) Mujahadah Sahriyah 

Merupakan mujahadah yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

dalam wilayah satu kecamatan dengan tempat yang begilir-gilir di 

masing-masing desa dalam satu lingkup kecamatan. Kegiatan ini diikuti 

oleh pengamal  s}alawa>t wa>h}idiyyah se-kecamatan Siman. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti menjelaskan bahwa:  

“Untuk mujahadah Sahriyah merupakan mujahadah yang dilaksanakan 

setiap satu bulan sekali. Masing-masing mujahadah tempatnya berbeda, 

mujahadah ini tempatnya di desa-desa berpindah-pindah tapi dalam satu 

wilayah kecamatan dengan tujuan pengamalan mujhadah untuk 

menjernihkan hati dan makrifat billa>h warasuli>hi”.
110

 

 

Ibu Syamini selaku jamaah masjid mengungkapkan hal yang sama 

bahwa:  

“Mujahadah Sahriyah merupakan mujahadah yang dilaksanakan setiap satu 

bulan sekali. Tempat pelaksanananya berpindah-pindah akan tetapi dalam satu 

wilayah kecamatan dengan tujuan pengamalan mujhadah untuk menjernihkan 

hati dan makrifat billa>h warasuli>hi”.
111

 

 

Mujahadah sahriyah merupakan suatu mujahadah yang dilakukan 

setiap satu bula sekali dengan tempat yang berpindah-pindah dari satu 

desa ke desa yang masih dalam satu wilayah kecamatan. 
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4) Mujahadah Rubu‟usanah 

Mujahadah rubu‟usanah merupakan mujahadah yang dilaksanakan 

setiap tiga  bulan sekali dalam wilayah  satu kabupaten. Kegiatan ini yang 

mengikutinya jamaah yang mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah seluruh 

kabupaten di ruang lingkup masing-masing kecamatan. Sama halnya 

dengan mujahadah sahriyah, tempat yang digunakan untuk bermujahadah 

berdasarkan musyawaarah pengurus wilayah kabupaten. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu Siti mengungkapkan bahwa:  

“Mujahadah Rubu‟ussanah dilaksanakan setiap tiga bulan sekali di masing-

masing kecamatan dalam lingkup kabupaten serta dengan tujuan pengamalan 

mujahadah untuk menjernihkan hati dan makrifat billa>h warasuli>hi “.112
 

 

Ibu Syamini mengungkapkan juga hal yang sama bahwa:  

“Dalam pelaksanaanya mujahadah berbeda waktu dengan tempatnya berpindah-

pindah tergantung mujahadah yang dilaksanakan juga kondisi jamaahnya. 

Dalam hal ini tujuan mengikuti mujahadah ini adalah untuk menjernihkan hati 

dan makrifat billa>h warasuli>hi”.
113

 

 

Mujahadah rubu‟ussanah merupakan mujahadah yang dilaksanakan 

setiap tiga bulan sekali. Tempat pelaksanaan ini berlangsung secara 

bergantian dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, namun masih 

dalam satu lingkup kabupaten.  Tujuan untuk melaksanakan mujahadah 

rubu‟ssanah sama dengan mujahadah yang lain yaitu untuk menjernihkan 

hati makrifat billa>h warasuli>hi. 
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5) Mujahadah Nisfusannah 

Mujahadah nisfusanaah adalah mujahadah yang dilaksanakan setiap 

enam bulan sekali dalam tingkat propinsi. Jamaah yang mengikuti 

mujahadah  ini seluruh pengamal s}alawa>t wa>h}idiyyah  se-provinsi jawa 

timur. Adapun tempat juga waktunya ditentukan berdasarkan 

musyawarah antara dewan pengurus wilayah. Dalam hal ini diungkapkan 

oleh ibu Syamini bahwa: 

“mujahadah nisfusannah merupakan mujahadah yang dilaksanakan setiap 

setengah tahun sekali. Adapun tempatnya dalam tingkat provinsi dengan pindah-

pindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain”.
114

 

 

Sedangkan saudara Mansyurudin menjelaskan bahwa: 

“Mujahadah nisfusannah dilaksanakan setiap setengah tahun sekali. Aturan 

dalam mengikuti mujahadah sebaiknya tenang, tuma‟ninah, sopan santun, sealin 

itu juga sama halnya dengan beribadah dengan tujuan untuk ketenangan didalam 

hatinya serta tidak mudah mengeluh dan tidak mudah putus asa”.
115

 

 

Mujahadah nisfusannah sama halnya dengan mujahadah lainnya 

maksud tujuannya adalah untuk menjernihkan hari dan makrifat billa>h 

warasuli>hi. Mujahadah ini yang mengikuti seluruh jamaah pada tingkat 

propinsi.  

6) Mujahadah Kubro 

Merupakan mujahadah yang dilaksanakan setiap bulan muharrom 

ataupun bulan Rojab. Lain halnya dengan mujahadah nisfusanah, jamaah 
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yang mengikuti mujahadah kubro adalah seluruh pengamal s}alawa>t 

wa>h}idiyyah  diseluruh penjuru, baik diluar maupun didalam negeri. 

Selain kegiatan mujahadah yang pokok, ada beberapa kegiatan 

mujahadah lainnya, yang dilaksanakan oleh jamaah masjid, antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a) Mujahadah Keamanan 

Makna dari mujahadah keamanan yang dimaksud merupakan 

suatu mujahadah yang dilakukan dengan maksud tujuan agar suatu 

kegiatan yang dilaksanakan mudah-mudahan diberi aman tidak ada 

halangan suatu apapun.  

b) Mujahadah Penyongsongan Menjelang Mujahadah Kubro 

Mujahadah penyongsongan merupakan mujahadah yang 

dilaksanakan dengan tujuan agar suatu kegiatan yang dilaksanakan 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Mujahadah penyongsongan menjelang kubro ini, terutama yang 

dilaksanakan oleh jamaah masjid Al-Muwahidin ada petugas-petugas 

sabagai imam dalam mujahadah penyongsongan. Adapun jadwal 

imam-imam yang melaksanakan mujahadah penyongsongan ini dapat 

dilihat dalam lampiran transkip dokumentasi.
116
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c) Mujahadah Kepengurusan 

Mujahadah kepengurusan ini merupakan suatu mujahadah yang  

dilaksanakan oleh pengurus jamaah masjid Al-Muwahidin. Adapun imam 

mujahadah dalam mujahadah kepengurusan ini antara lain: Mbah kyai 

khusno, bapak Sipar, bapak Koiman, bapak Maulana, bapak Meseni, bapak 

mukhith, bapak Katenan, bapak Nurhadi, dll dapat dilihat dalam transkip 

dokumentasi.
117

 

b. Majlis Ta‟lim 

Jamaah masjid Al-Muwahidin setiap malam selasa melaksanakan  

kegiatan majlis ta‟lim secara rutin. Adapun materi yang di pelajari tentang 

fiqih pada kitab safinahun najjah/Kasyifatus Sajja. Diakhir pembahasan materi 

ada waktu untuk bertanya. Kesempatan ini digunakan jamaah untuk bertanya 

materi belum paham yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
118

 

6. Keanggotaan Jamaah 

Masjid al-Muwahidin merupakan salah satu masjid yang mengamalkan s}alawa>t 

wa>h}idiyyah  dengan ajaran-ajarannya. Masjid ini selain sebagai tempat beribadah 

juga adanya pengamalan s}alawa>t wa>h}idiyyah. Adapun jumlah jamaah pengamal 

wahidiyah dimasjid al-Muwahidin sebanyak ± 300 jamaah pengamal. 

Hal ini diungkapkan oleh bapak Sukamto bahwa : 

“Awal mula hingga berkembang s}alawa>t wa>h}idiyyah   kurang lebih sebanyak 300 

jamaah dengan alasan bahwa adanya suatu kebutuhan dalam diri masing-masing 
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jamaah serta adanya s}alawa>t wa>h}idiyyah  untuk menjernihkan hati ketenangan 

jiwa”.
119

 

 

Selain itu diungkapkan juga oleh bapak Senun bahwa:  

“Awal mula hingga berkembang jamaah masjid  kurang lebih sebanyak 300 jamaah 

dengan alasan bahwa adanya suatu kebutuhan dalam diri masing-masing jamaah serta 

adanya s}alawa>t wa>h}idiyyah  untuk menjernihkan hati ketenangan jiwa yang sekarang 

ini menjadi berpisah dalam lingkungan masjid dengan alasan menambah pengamal 

s}alawa>t wa>h}idiyyah”.
120

 

 

Anggota jamaah pengamal s}ala>wat wa>h}idiyyah  berdasarkan wawancara 

mengatakan sekitar  ± 300 jamaah. Akan tetapi dengan tujuan untuk penyiaran 

s}alawa>t wa>h}idiyyah  bagi pengamal, jamaah terbagi dengan menyiarkan ditempat 

penyiaran masing-masing di desa Madusari. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Konsep Ikhla<s}} Dalam Ajaran Wa>h}idiyyah 

Ikhla<s}}  adalah menjalankan ibadah disertai niat yang ikhla<s}}  tanpa pamrih 

apapun. Hal ini berlaku pada semua bentuk ibadah, baik ibadah yang 

berhubungan dengan Allah dan RasulNya maupun yang berhubungan dengan 

sesama manusia.
121

 

Keikhlasan akan tampak dalam gerak-gerik dan tata kehidupan yang 

menggambarkan sifat rendah hati, sopan, rela, berkorban, dan teguh pendirian. 
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Yang menjadi pegangan dan tolok ukur dari setiap dan perilakunya semata-mata 

ajaran agama.
122

  

Berkaitan dengan konsep ikhla<s}}  dalam ajaran wa>h}idiyyah, diungkapkan 

saudara Mansyurudin selaku jamaah masjid bahwa: 

 “Ikhla<s}}   merupakan segala ibadah murni hanya karena Allah Swt. Tujuannya 

hanya kepada Allah, serta tidak mengharapkan apa-apa dan tidak takut akan 

siksaan”.
123

 

 

Ikhla<s}} merupakan ibadah murni kepada Allah dengan tujuan hanya kepada 

Allah Swt. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhla<s}}  tidak diungkapkan dalam 

perkataam akan tetapi suatu yang tak terlihat namun memiliki makna. Dalam hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mahdi selaku imam masjid bahwa: 

“Pengertian ikhla<s}}  dalam ajaran wa>h}idiyyah  sama dengan pengertian ikhlas pada 

umumnya, yaitu beribadah tidak mengharap balasan apapun atas ridlo Allah Swt. 

dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah”.
124

 

 

Lebih lanjut Ibu Aminatun mengatakan bahwa ikhlas itu adalah 

“Suatu perbuatan atau apapun tidak mengharap kembali, diberikan tidak 

mengingatnya, anggap tidak memberikan apa-apa yang mengetahui Allah. 

Semuanya tidak ada bekasnya”.  

  

Berdasarkan pengertian tersebut, beribadah semata-mata kepada Allah 

dengan ikhla<s}}  tanpa pamrih suatu apapun. Misalnya supaya begini, supaya 

begitu, ingin pahala, ingin surga dan sebagainya. Hal yang sungguh-sungguh 

mulus, ikhla<s}}  karena dan untuk Allah.
125

 Sa}lawa>t wa>h}idiyyah dalam 
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pengamalannya didasari dengan  ajaran-ajaran wa>h}idiyyah  yang dilakukan 

dengan niat ikhlas. Ajaran wa>h}idiyyah merupakan suatu bimbingan lahir batin 

sebagai suatu pembentukan akhlak yang baik.
126

Ajaran-ajaran wa>h}idiyyah, 

seperti yang diungkapkan oleh bapak Mahdi selaku imam masjid bahwa: ajaran 

wa>h}idiyyah  adalah Suatu ajaran dalam s}alawa>t wa>h}idiyyah yang menerapkan 

dasar lilla>h-billa>h, lirrasu>l–birrasu>l, lilghouth-bilgouth, yu’ti> Kulla dhi> haqqin 

haqqah, Taqdi>mul aham fal aham sebagai suatu ajaran dalam bimbingan s}alawa>t 

wa>h}idiyyah  untuk perwujudan baik secara lahir baupun batin sebagai proses 

pembentukan akhlak yang baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Siti Syamsiyah selaku jamaah masjid 

bahwa:  

“saya jamaah masjid, jadi ketika pengamalannya, ada beberapa ajaran  yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah lilla>h-billa>h, lirrasu>l–
birrasu>l, lilghouth-bilgouth, yu’ti> Kulla dhi> haqqin haqqah, Taqdi>mul aham fal 
aham”.

127
 

 

Lilla>h-billa>h merupakan suatu perbuatan apa saja, baik lahir maupun batin, 

baik yang wajib maupun sunnah, lebih-lebih yang berhubungan dengan Allah 

Swt maupun Rasulullah seperti shalat, puasa, baca Al-Quran, asal bukan 

perbuatan yang terlarang, bukan yang tidak diridloi oleh Allah Swt. dalam 
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melaksanakannya disertai dengan niat ikhla<s}} tanpa pamrih suatu apapun. 128
 

Sebagaimana wawancara dengan bapak Koiman selaku imam mujahadah bahwa:  

 “Segala perbuatan yang lahir ataupun batin baik yang berhubungan langsung 

dengan Allah dan Rasulullah maupun masyarakat dalam melaksanakan ibadah 

disertai niat kepada Allah dengan ikhla<s}}  tanpa pamrih”.
129 

 

Lebih lanjut sebagaimana diungkapkan bapak Mahdi selaku Imam Masjid 

bahwa: “niat lilla>h merupakan suatu perbuatan apa saja baik yang berhubungan 

langsung dengan Allah atau Rasul atau yang lain itu  agar di niatin beribadah 

mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhla<s}}  tanpa pamrih”. 

Sedangkan ajaran billa>h merupakan segala tindakan apapun baik secara lahir 

atau batin, senantiasa merasa bahwa semua yang menciptakan, menggerakkan 

adalah Allah Swt. Penerapan billa>h juga diungkapkan oleh Saudara Mansyurudin 

bahwa:  

“Billa>h berarti segala sasuatu apapun itu milik Allah, seperti ungkapan la > hawla > 
wa la quwwata illa> billa>h. bahwasanya Allahlah yang menciptakan hambanya dan 

apa yang di perbuat itu”.
130

 

 

Selain yang diungkapkan oleh saudara Mansyurudin, bapak Mahdi juga 

menegaskan bahwa ajaran billa>h merupakan : 

“Niat billa>h  dalam hati merasa bahwa segala sesuatu apapun itu berasal dari 

Allah dan jangan merasa bahwa memiliki kekuatan sendiri”.
131
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Jamaah masjid Al-Muwahidin menyadari bahwa segala sesuatu kemampuan 

sesuatu, apa yang dimiliki semua berasal dari Allah. Sebagai contoh dalam 

beribadah shalat jamaah di masjid. Jika tidak ada niat, kemampuan tidak dapat 

menjalankan ibadah shalat. Dalam hal ini disadari oleh jamaah yang lainya. 

Didalam ajaran wa>h}idiyyah lirrasu>l-birrasu>l di dalam beribadah selain 

dengan niat karena Allah, juga dengan niat mengikuti tuntunan rasulullah Saw. 

serta menyadari bahwa segala gerak gerik lahir batin semuanya dari jasa 

Rasulullah Saw. Berkaitan dengan hal tersebut, makna lirrasu>l-birrasu>l 

diungkapkan oleh saudara Mansyuruddin bahwa : 

“Menyadari bahwa di kehidupan akhir zaman harus mengikuti sunnah-sunnah 

Rosulullah. Sedangkan birrasu>l dengan adab lahir batin dan tata karma yang 

sebaik-baiknya”. 
132

 

 

Sedangkan hal yang sama juga oleh Bapak Koiman yang menegaskan 

bahwa:  

“Disamping niat billa>h, selain itu adanya niat lirrasu>l  mengikuti tuntunan 

Rasulullah Saw. Asal, tidak perbuatan yang tidak diridloi oleh Allah Swt. Serta 

bukan sikap perbuatan  yang merugikan. Sedangkan pengertian birrasu>l 
merupakan menyadari bahwa segala sesuatu barasal dari Allah, serta merasa 

bahwa semua itu jasa dari Rasulullah Saw”.
133

 

 

Sedangkan, ketika lilghouth–bilghouth. Menurut bapak Koiman niat dalam 

lilghouth–bilghouth berupa pendidikan rohani yang dikaruniai Allah .” 

Lebih lanjut, Ibu Syamini menegaskan bahwa:  
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“Ajaran lilghouth–bilghouth  menyadari bahwa ada pemimpin umat sebagai 

penerus Nabi Muhammad. Beliau orang pilihan, wujudnya, posisinya tidak dapat 

digantikan oleh siapapun”.
134

 

 

Penerapan ajaran wa>h}idiyyah, disamping dengan niat ikhla<s}}  semata-mata 

Allah dan niat mengikuti tuntunan Rasullullah juga ditambah niat lagi mengikuti 

bimbingan Ghawthi > hadha > zama>n. Penerapan ini niat didalam hati. Jika tidak 

merubah ketentuan-ketentuan lain di bidang syariat. Selain itu terbatas pada soal-

soal yang diridloi oleh Allah dan Rasulullah. Hal-hal yang terlarang itu misalnya 

maksiat. Dalam menjalankan sama sekali tidak boleh dengan niat 

Ghouth.
135

Ajaran ini selain mengikuti tuntunan Rasul juga mengikuti pemimpin 

umat sebagai pilihan Allah dengan niat semata-mata kepada Allah.   

Ajaran wa>h}idiyyah yu‟ti > kulla dhi > h}aqqin h}aqqah berusaha mengisi dan 

memenuhi segala bidang kewajiban. Mengutamakan pemenuhan kewajiban 

disegala bidang tanpa menuntut hak. Baik kewajiban kepada Allah Swt dan 

RasulNya maupun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat 

disegala bidang dan terhadap makhluk pada umumnya.
136

 Ajaran yu‟ti > kulla dhi > 

h}aqqin h}aqqah  sebagai mana dalam wawancara dengan Ibu Syamini bahwa:  

“Ajaran yu’ti> kulla dhi> h}aqqin h}aqqah merupakan ajaran untuk suatu perbuatan 

lebih mementingkan kewajiban tanpa menuntut hak. Sebagai contoh dalam 

bekerja saya untuk mencari nafkah buat keluarga”137
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Dalam segala urusan untuk memenuhi apa yang diinginkan sebaiknya 

memenuhi kewajiban. Dalam hal ini sebagai contoh urusan rumah tangga 

seorang suami harus kewajiban terhadap sang istri. Sudah barang tentu jika 

kewajiban dipenuhi dengan baik, maka apa yang menjadi haknya akan datang 

dengan sendirinya tanpa diminta. 

Ajaran taqdi>mul  aham fal aham sering kita jumpai lebih dari satu macam 

persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dan kita tidak 

mampu mengerjakan bersama-sama. Maka dalam keadaan seperti ini kita pilih 

yang diantaranya mana yang lebih aham (lebih penting) itu harus kita kerjakan 

lebih dulu. Jika sama-sama pentingnya maka kita pilih yang besar manfaatnya. 

Menurut ibu Syamini selaku jamaah memaparkan bahwa:  

“Ajaran taqdi>mul aham fal aham merupakan suatu ajaran dengan memilih 

terhadap dua atau beberapa pilihan untuk mendapatkan apa yang diinginkan 

sesuai dengan pilihannya. Hal ini seperti dalam berbelanja, bahwa ibu rumah 

tangga itu harus bisa memikirkan kebutuhan yang lebih penting. Dapat dikatakan 

pula tidak membeli yang bukan kebutuhan”.
138

 

 

Sebagai hamba harus berusaha menjadikan segala ibadah apa saja 

bermanfaat. Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian, 

tindakan atau hal apapun yang tidak bisa menjadi sebab dekatnya seorang hamba 

kepada Allah Swt. dan RasulNya maka ia tidak masuk dalam kategori perkara 

yang bermanfaat, melainkan sebaliknya menjadi sesuatu yang membahayakan.
139
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Dari paparan data diatas, konsep ikhlas dalam ajaran wahidiyah diterapkan 

dengan perbuatan baik lahir maupun batin baik yang berhubungan dengan Allah 

Swt maupun Rasulullah menyadari bahwa segala gerak-gerik ataupun perbuatan 

lahir batin yang dilakukan dimanapun, kapanpun, senantiasa merasa bahwa yang 

menciptakan dan yang menuntun serta menggerakkan itu semua itu adalah Allah 

Swt. Menurut bapak Mahdi selaku imam mujahadah memaparkan bahwa : 

“Dalam ajaran wahidiyyah terutama lillah billah  mengetahui posisi hamba 

terhadap Tuhannya, selain itu juga beribadah kepada Allah sebagai tugas utama 

diciptakannya manusia. Dalam penerapanya diterapkan dalam setiap amal atau 

perbuatan yang tidak melanggar syariat islam, agama, dan aturan negara”.
140

 

 

Beribadah kepada Allah dengan mengikat diri dengan syariat islam yang 

diserukan oleh para RasulNya yang meliputi perintah larangan, penghalalan dan 

pengaharaman sebagai perwujudan ketundukan dan ketaatan kepada Allah.
141

  

Dari hasil wawancara tersebut telah diketahui bahwa ikhla<s}} dalam ajaran 

wa>h}idiyyah beribadah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Beribadah kepada Allah dengan tujuan mengharap ridlo Allah dalam setiap amal 

ibadah baik  beribadah yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah maupun 

dengan hambaNya. Akan tetapi dalam penaknaan ikhlas yang diterapkan dlam 

kehidupan sehati itu setiap orang berbeda. Dengan alasan selaku jamaah sebagai 

suatu rutinitas. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah niat yang tertanam dalam 

hati seseorang berlandaskan beribadah kepada Allah. Dalam hal ini perilaku yang 

ditimbulkan bahwa dalam segala suatu baik perbuatan lahir maupun batin merasa 
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bahwa segala sasuatu itu berasal dari Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Aminatun bahwa: 

“Beribadah kepada Allah Swt baik itu perbuatan apapun itu baik lahir 

maupun batin segala sesuatu berasal dari Allah, manusia hanya berusaha 

berdoa, tawakal. Karena pada hakikatnya adalah kehendak Allah”.
142

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan rukun Islam, 

membaca Al-quran, membaca s}alawa>t, berdzikir, supaya disertai dengan 

beribadah yang sungguh-sungguh ikhla<>s}} lilla>h. Dalam melaksanakanya janganlah 

ada niat apapun seperti ingin surga takut neraka, ingin dipuji, dan sebagainya. 

Selain dalam ibadah, niat lilla>h juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

seperti bekerja, belajar, berjuang untuk kebersamaan, makan, minum, tidur, agar 

di niatin dengan ibadah kepada Allah dengan ikhla<s}} semata-mata karena Allah 

tanpa pamrih. Selain hal tersebut, dalam berangan-angan, berpikir, berkeinginan 

juga didasari dengan niat beribadah kepada Allah. Dengan demikian, 

pelaksanaanya seperti pernyataan yang sering disebut pada setiap shalat, 

yaitu:“sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah 

Swt” 

Beribadah kepada Allah dengan dengan niat semata-mata beribadah kepada 

Allah Swt. dengan ikhlas tanpa pamrih suatu apapun. Sebagai seorang hamba, 

dalam melakukan segala sesuatu apapun itu, harus ada kesadaran bahwa semua 

itu apapun itu berasal dari Allah. Dalam hal ini sebagai contoh, bernafas, hidup, 
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mati, semua dari Allah, manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Suatu 

perbuatan ibadah kepada Allah sebagai contoh shalat, dzikir, mujahadah, dll. 

Suatu perbuatan ini dilaksanakan setiap oleh sebagai suatu kegiatan rutinitas. 

2. Internalisasi  Ikhla<>s}}  Bagi Jamaah Masjid Al-Muwahidin Madusari Siman 

Ponorogo 

Ikhla><s}}  suatu amalan yang tidak suka dipuji karena merupakan salah satu 

faktor paling kuat yang menodai keikhlasan. Dengan keikhlasan, seseorang 

menjadikan Allah Swt. Sebagai satu-satunya tujuan pengabdian,memenuhi 

perintahNya, tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi atau mengharap 

balasan apapun. Orang yang mengarahkan hatinya hanya kepada Allah Swt. Dan 

hanya ingin memperoleh keridloan dari Allah Swt. Tanpa mengharap keuntungan 

pribadi lainnya.
143

 

Banyak hal yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengharap ridlo Allah 

Swt. baik dalam bentuk individu itu sendiri, keluarga, masyarakat, maupun 

dalam umat beragama. beribadah yang dilaksanakan sebagai suatu proses 

penyampaian ibadah kepada Allah diterapkan sebagai tujuan dalam  kehidupan. 

Seperti halnya yang diungkapkan saudara Mansyurudin bahwa:  

“Maksud tujuan dari pengamalan agar kehidupannya tenang, nyaman, damai, tak 

mudah untuk mengeluh selain itu bertaqarub kepada Allah.”144
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Beribadah kepada Allah sebagai hal untuk menjalankan perintah Allah dan 

menjauhi segala larangannya. Penerapan ikhla><s }} dalam kehidupan dipaparkan Ibu 

Nur Aidah, beliau mengungkapkan bahwa:  

“Niat ibadah setiap orang itu berbeda-beda mba, tergantung bagaimana orang 

tersebut mengungkapkannya. Kalau saya menerapkan ikhla<s}}   dengan cara niat 

yang ditaman didalam hati bahwa apa yang kita tanam, maka hasilnya itu yang 

kita petik”.
145

 

Beribadah dengan ikhlas tanpa pamrih untuk mengharap ridlo Allah Swt. 

telah disebutkan pada halaman sebelumnya, dapat diinternalisasikan dalam 

individu atau pribadi, keluarga, masyarakat maupun beragama.  

a. Ikhla<s}} Dalam Pribadi/Individu 

Beribadah jika didasari dengan niat yang baik apapun dalam hambatan 

yang ada di dalam setiap kegiatan ataupun aktivitas lainnya tidak mengurangi 

pelaksanaan ibadah-ibadah. Orang yang ikhla<>s}} akan selamat dari hukuman 

kekal di dalam neraka, yaitu selama di dalam hatinya masih tersisa 

iman/tauhid meskipun sekecil biji sawi. Dan apabila keikhlasan itu sempurna 

di dalam hatinya maka ia akan selamat dari hukuman neraka dan tidak masuk 

ke dalamnya sama sekali. Sebagai contoh shalat, dzikir, s}alawa>t, dll. Hal ini 

berdasarkan pengamatan peneliti bahwa: 

“Beribadah wajib kepada Allah sebagai suatu ibadah semata-mata kepada Allah 

untuk mengharap ridloNya. Masjid Al-Muwahidin, setelah shalat wajib, jamaah 

masjid Al-Muwahidin melakukan dzikir. Setelah berdzikir,mengamalkan s}alawa>t 
wa>h}idiyyah ”.146 
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internalisasi dalam individu bagi jamaah masjid adalah beribadah, sebagai 

contoh shalat, dzikir, membaca s}alawa>t, menolong yang membutuhkan 

bantuan, dll. Dalam melakukan hal tersebut, beribadah semata-mata kepada 

Allah, serta dalam melakukannya dilakukan dengan cara tidak mengharap 

pahala, dan tidak takut akan siksaan Cuma mengharap ridlo Allah. Hal ini 

diungkapkan  Ibu Aminatun selaku jamaah masjid bahwa : 

“Melakukan ibadah seperti dzikir, shalat, membaca s}alawa>t, tolong menolong, 

dilakukan dengan niat tidak mengharapkan pahala atas dasar diri sendiri bukan 

karena keinginan yang lain tanpa melihat kondisi keadaan apapun. Selain itu 

bentuknya tidak tampak, akan tetapi dapat dirasakan dengan orang yang 

melakukan ibadah dengan ikhla<s}} itu tidak uring-uringan didalam hatinya.”147
 

Ibu Musriati juga menjelaskan bahwa:  

“Bentuk beribadah dengan ikhla<>s}}  itu menolong orang secara spontan tidak ada 

pengaruh dari manapun, dan sebagai buktinya dengan melaksanakan ibadah atau 

apapun itu tidak terpengaruh oleh suatu  apapun”.
148

 

Lain halnya dengan saudara Mansyurudin bahwa: 

“Bentuk beribadah dengan ikhla<s}}  itu shalat, dzikir, membantu orangtua. 

Selain itu bukti orang yang melakukan segala sesuatu apapun akan 

menjadikan seseorang menjadi tawadhu, sopan santun”.149
 

Dari paparan data tersebut peneliti mengetahui bahwa beribadah dengan 

ikhla<s}}  dalam individu dapat dilakukan tanpa memandang apapun, tanpa 

pengaruh apapun disekitarnya. Selain beribadah, sikap ikhla><s}}  juga diterapkan 

dalam membantu orang lain yang tidak memandang keadaan, kedudukan 
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derajat, dll. Selain itu, melakukan sesuatu dengan ikhla><s}} menjadikan 

seseorang bersikap tawadhu, sopam santun, dll. 

b. Ikhla<s}} Dalam Keluarga 

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia 

sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal untuk berlindung, 

mendidik, berkembang, dan lain sebagainya. Inti keluarga adalah ayah, ibu, 

anak. Dalam keluarga Islam adalah proses pembentukan keluarga sesuai 

dengan syariat islam. Di lingkungan keluarga, jamaah shalawat wahidiyah 

melaksanakan aktivitas setiap harinya. Tugas ibu sebagai ibu rumah tangga, 

anak belajar, sedang ayah sebagai mencari nafkah. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Saroh selaku jamaah  bahwa: 

“Kegiatan rumah sebagai suatu aktivitas sehari-hari. Mulai dari mencuci, 

menyapu, sampai pada membersihkan rumah dilaksanakan setiap hari sebagai 

rutinitas. Didalam mendidik anak dengan memberikan contoh yang baik, 

mengajari berdoa”.
150

 

Lebih lanjut  Ibu Musri mengungkapkan bahwa:  

“Kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan segala kegiatan yang ada 
dikerjakan dengan ikhla<s}}  karena menyadari bahwa semua itu merupakan suatu 

kebutuhan, selain itu didalam mendidik anak memberikan yang terbaik, 

memberitahu bahwa tidak boleh macam-macam dalam pergaulan, berkata yang 

sopan, santun, beribadah yang rajin dan baik. Selain itu dalam membina 

keluarga saya memberikan saran yang mendukung dalam kehidupan serta tidak 

mengeluh dalam menjalankannya”.
151 

Oleh karena itu, keluarga harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih 

sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Sebaliknya peran anak didalam 
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keluarga selain mendapatkan kasih sayang juga berbakti kepada orangtua. Hal 

ini diungkapkan oleh saudara Elma bahwa:  

“Kegiatan rutinitas sebagai seorang pelajar. Selain belajar juga membantu 
orangtua juga menjalankan kegiatan ibadah. Dalam membantu orangtua 

terkadang membantah akan tetapi seletah itu melaksanakan apa yang 

diperintahkan orangtua”.
 152

 

Lain halnya yang diungkapkan oleh saudara Muasaroh bahwa:  

“Selain belajar saya membantu orantua dirumah mulai dari membersihkan 

rumah, mencuci, memasak dll.hal tersbut merupakan suatu kewajiban seorang 

anak membantu orangtua. Walaupun terkadang tidak mau mengerjakan dengan 

alasan lelah pulang dari sekolah dan orangtua mengeluh, akan tetapi setelah 

hilang lelahnya melanjutkan aktivitas membantu orang tua”.
153

 

 Berdasarkan deskripsi data tersebut, ikhla<s}}  dilaksanakan bukan hanya 

ibadah kepada Allah, berbakti kepada orangtua, membantu pekerjaan runah 

itu semua merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan rutin oleh jamaah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Ikhla<s}}  Dalam Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu komunikasi antara satu dengan yang lain, 

sebagai suatu sikap berinteraksi  untuk menjalin hubungan satu dengan yang 

lain. Selain beribadah, jamaah masjid didalam suatu kegiatan yang ada dalam 

lingkungan masjid, juga berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Hal ini 

dapat dilakukan dengan bentuk sosial dalam mengikuti suatu kegiatan-

kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat tersebut. Adapun sebagai 
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bentuk sosial, jamaah khususnya bapak-bapak, seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Elli bahwa:  

“Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan diantaranya adalah kerja bakti, 

arisan RT. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan setiap jumat sedangkan 

kegiatan arisan RT dilaksanakan setiap malam tanggal 2”.
154 

Bapak gutomo juga menjelaskan bahwa:  

“Kegiatan bapak-bapak yang dilakukan seperti jagong bayi, kerja bakti, 

takziah. Ketika ada keperluan yang tidak ikut kegiatan kerja bakti enak aja 

dengaan teman yang lain, tidak ada perasaan sungkan karena ada alasan yang 

dapat diterima akan tetapi semua itu tergantung masing-masing individu”.155
 

Lain halnya dengan bapak Hani mengatakan bahwa:  

“Kegiatan yang ada seperti kerja bakti, jagong bayi, takziah, arisan RT. 

Ketika kerja bakti ada keperluan itu bukan menjadi alasan karena 

kewajiban.akan tetapi ketika ada iuran dalam suatu kegiatan tidak dapat ikut 

sebaiknya meminjam teman atau didouble dipertemuan yang lain. Dan ketika 

kerja bakti tidak ikut alasan penting dapat digantinya dengan  tenaga kerja 

yang lain atau membelikan jajan atau rokok untuk yang kerja bakti itu. akan 

tetapi ketika takziah untuk iurannya sama rata, karena untuk amal 

sodaqah.semua itu tergantung masing-masing individu”.156
 

Mengikuti kegiatan seperti jagong bayi, takziah, kerja bakti merupakan 

bentuk sosialisasi didalam masyarakat. Dalam kegiatan kerja bakti dalam 

lingkungan masjid, ada jadwal tersebut sebagaimana untuk jamaah tertera 

dalam lampiran dokumentasi.
157

 Selain itu, aktivitas seperti jagong bayi, 

arisan RT untuk ibu-ibu, takziah, dll. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Murtingah 

bahwa:  

“Mengikuti kegiatan masyarakat yang ada. Seperti jagong bayi, kerja 
bakti, takziah, rewang, dll. kegiatan secara rutin itu seperti arisan. Arisan 
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ini ada arisan bapak-bapak, ada juga arisan ibu-ibu. Untuk hajatan, kerja 

bakti, takziah itu sesuai dengan keadaan. Ketika mengadakan jagong bayi 

iuran sama rata tidak memandang derajat setiap orang karena dah diniatin 

sendiri-sendiri. Selain itu gak ada kewajiban untuk harus ikut, ibarat melu 

ayoh mboten ya gx apa-apa. Selain itu ketika arisan tidak memiliki uang 

Ya pinjem teman atau di double pertemuan yanga akan datang. Dan 

ketika belum dapat arisdan  tidak dresulo, karena belum rezekinya”.158
 

Dari paparan data tersebut, peneliti mengetahui bahwa ikhla<s }}dalam 

lingkungan masyarakat bahwa dalam mengikuti kegiatan yang ada 

dimasyarakat dilaksanakan karena suatu kewajiban. Akan tetapi data lain 

menjelaskan bahwa melakukan segala sesuatu atas dasar keingin kesadaran 

masing-masing individu. Didalam lingkungan masyarakat sikap saling 

menghormati dilakukan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bentuk 

toleransi antara kelompok dalam masyarakat yang berbeda baik itu budaya, 

keyakinan, maupun agama yang dianutnya. Dalam hal ini diungkapkan bapak 

Huda selaku masyarakat lingkungan masjid bahwa:  

“Menjaga kerukunan masyarakat itu tidak mudah, harus butuh kesabaran, 

menjaga perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain, saling 

menghormati keyakinan masing-masing”.
159

 

 Kehidupan didalam lingkungan mayarakat diterapkan dengan saling 

menghormati, menjaga perkataan satu dengan yang lain, tidak memaksakan 

suatu hal. Sikap tersebut sebagai upaya agar terciptanya kerukunan dalam 

masyarakat dengan baik, baik itu untuk pengamal sendiri  maupun masyarakat 

lingkungan masjid pada umumnya. 
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3. Kontribusi Ikhla<s}}  Pada Ajaran Wa>h}idiyyah  Terhadap Perilaku Jamaah 

Masjid Al–Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

Akhlak merupakan suatu hal yang melekat dalam jiwa manusia baik karena 

bawaan maupun karena pembiasaan. Pada dasarnya pendidikan akhlak berusaha 

untuk meluruskan naluri dan kecenderungan fitrah yang membahayakan 

masyarakat dan membentuk rasa kasih sayang mendalam, akan menjadikan 

seseorang merasa terikat selamanya dengan amal baik dan menjauhi perbuatan 

jelek.
160

 

 Masalah pendidikan merupakan slah satu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan. Bahkan tidak hanya sangat penting saja, melainkan masalah 

pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan baik dalam 

kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bangsa dan negara. Maju 

mundurnya suatu bangsa atau negara sebagian besar ditentukan oleh maju 

mundurnya pendidikan di negara itu.
161

  

Kehidupan yang dijalani manusia saling berkaitan satu sama lainnya. 

Adapun akhlak yang berpengaruh tersebut dalam kehidupan jamaah masjid Al-

Muwahidin khususnya, antara lain adalah sebagai berikut: 

5) Akhlak Terhadap Allah   

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 
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sebagai khalik. Sikap perbuatan yang dilakukan seseorang yang 

berhubungan dengan Allah antara lain berdo‟a, berdzikir, mentauhidkan 

Allah, dll. 

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan ibadah shalat bahwa:  

“Masjid Al-Muwahidin merupakan salah satu masjid di Madusari yang 

mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah. Masjid ini sebagai tempat beribadah 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Setelah shalat berjamaah mereka 

mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah. Setiap malam jumat, setelah shalat isya, 

jamaah juga melaksanakan shalat sunnah hajad. Kegiatan shalat ini 

dilaksanakan secara rutinitas”.
162

 

 

Berdasarkan hal tersebut, ibadah yang dijalankan kepada Allah, selain 

ibadah wajib, jamaah juga berdzikir serta bermujahadah untuk menjernihkan 

hati makrifat billa>h wal rasuli>hi, selain itu juga melaksanakan shalat sunnah 

hajat setiap malam jumat. Hal ini dipertegas berdasarkan observasi peneliti 

bahwa:  

“Beribadah wajib kepada Allah sebagai suatu ibadah semata-mata kepada 

Allah untuk mengharap ridloNya. Masjid Al-Muwahidin, setelah shalat wajib, 

jamaah berdzikir.  Setelah berdzikir, jamaah masjid terutama jamaah shalawat 

wahidiyah mengamalkan s}alawa>t wa>h}idiyyah ”.
163

 

 

Beribadah merupakan suatu perbuatan untuk mengharap ridlo Allah 

Swt. sebagai suatu pembentukan dalam akhlak, ibadah seseorang 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ikhla<>s}} untuk Allah Swt. semata. 

Ibadah yang dilaksanakan selain shalat wajib juga dapat dilaksanakan 

dengan berdzikir, bedo‟a, bermujahadah, dll. Hal tersebut sebagainama 

dalam frman Allah:  
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;    

       

Artinya :“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku”.
164

 

Berdasarkan hal tersebut, Allah menciptakan manusia dimuka bumi 

untuk beribadah kepada Allah. Hal tersebut pada dasarnya sebagai suatu 

perwujudan agar tujuan hidup manusia untuk menjalankan segala perintah 

Allah dan menjauhi segala larangan Allah swt. dengan upaya untuk 

ketenangan dalam jiwa, kejernihan hati untuk mengharap ridlo Allah Swt.  

6) Akhlak Terhadap Keluarga 

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan 

hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Didalam keluarga itulah 

yang terjadi interaksi perilaku pertama dan utama bagi anak yang akan 

menjadi pendasi dalam pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, masalah 

pendidikan dalam perilaku yang pertama dan utama. Keluargalah yang 

memegang peran utama dan memegang tanggung jawab terhadap pendidikan 

anaknya. 

Salah satu pendidikan akhlak dalam lingkunga keluarga adalah 

memberikan kasih sayang, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula kurang. 

Oleh karena itu, keluarga harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih 
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sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Musri sebagai berikut:  

“Kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan segala kegiatan yang ada 
dikerjakan dengan ikhlas karena menyadari bahwa semua itu merupakan suatu 

kebutuhan, selain itu didalam mendidik anak memberikan yang terbaik, 

memberitahu bahwa tidak boleh macam-macam dalam pergaulan, berkata yang 

sopan, santun, beribadah yang rajin dan baik. Selain itu dalam membina 

keluarga agar tercipta keluarga yang baik dalam islam. Selain itu saya 

memberikan saran yang mendukung dalam kehidupan serta tidak mengeluh 

dalam menjalankannya”.
165

 

 

Lebih lanjut,  peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Fatimah bahwa:  

“Pekerjaan rumah tidak mengahlangi untuk mendidik anak dan dilaksanakan 

dengan ikhla<s}} seperti beribadah shalat, bermujahadah, berdzikir dengan ikhla<s}} 
semata-mata kepada Allah untuk mengharap ridloNya. Selain itu, dalam 

medidik anak memberikan contoh yang baik, baik dalam perkataan, perilaku, 

dll. Selain mendidik didalam meminta bantuan kepada anak, harus dipuji-puji, 

diberi semangat sehingga anak saya mau mengerjakan apa yang diperintahkan 

oleh saya”.
166

 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa akhlak 

didalam keluarga dilaksanakan dengan ikhla<>s}}  sebagai suatu kebutuhan 

dalam sehari-hari untuk mendapatkan ridlo Allah. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam keluarga sebagai contoh mendidik anak dan membina 

keluarga, bahwa orangtua merupakan guru untuk anak, sehingga 

memberikan contoh yang baik untuk menjadikan anak serta keluarga yang 

baik.  

Disamping orangtua sebagai guru dalam keluarga, seorang anak 

merupakan generasi untuk orangtuanya. Pendidikan pada anak diterapkan 
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sejak dini. Didalam kehidupan sehari-hari, selain belajar Selain seorang anak 

juga membantu orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh saudara 

Elma bahwa:  

“Kegiatan rutinitas sebagai seorang pelajar. Selain belajar juga membantu 
orangtua juga menjalankan kegiatan ibadah. Dalam membantu orangtua 

terkadanng membantah akan tetapi seletah itu melaksanakan apa yang 

diperintahkan orangtua”.
167

 

 

Selain itu, juga diungkapkan oleh saudara Muasaroh bahwa:  

“Kegiatan sehari-hari secara rutinitas saya belajar. Selain utu saya membantu 

orantua dirumah mulai dari membersihkan rumah, mencuci, memasak dll.hal 

tersbut merupakan suatu kewajiban seorang anak membantu orangtua. 

Walaupun terkadang tidak mau mengerjakan dengan alasan lelah pulang dari 

sekolah dan orangtua mengeluh, akan tetapi setelah hilang lelahnya 

melanjutkan aktivitas membantu orang tua”.
168

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti kegiatan yang  dilaksanakan 

sebagai suatu rutinitas sehari-hari. Orangtua sangat berperan penting dalam 

kehidupan anak terutama dalam perkembangan anak serta menjaga keutuhan 

keluarga untuk mejadi keluarga yang baik dalam pandangan islam. 

7) Akhlak Terhadap Lingkungan Masyarakat 

Akhlak dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu upaya sosialisasi 

dengan masyarakat terutama lingkungan tempat tinggal. Dalam kehidupan 

masyarakat antar masyarakat satu dengan mayarakat yang lain saling 

berinteraksi dalam segala kebutuhan. Dalam hal ini untuk menjalin pertalian 

silaturahmi antara sesama umat islam sebagai contoh sikap tolong menolong 

dalam tetangga, kerabat, saudara, dan seterusnya. Selain itu juga adanya 
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jenguk-menjenguk bersama-sama terhadap orang sakit, ataupun menengok 

atas kelahiran bayi, dll. 

Berkaitan dengan hal itu, peneliti mengadakan wawancara dengan bapak 

Sukamto bahwa:  

“Kegiatan selain bermujahadah adalah sikap tolong menolong terhadap sesama 
muslin walaupan ada hambatan atas kesibukan  satu orang dengan yang lain 

tidak mengurangi niat untuk menjalankan suatu hal”. 

 

Selain bermujahadah, jamaah masjid juga ada kegiatan dalam tolong 

menolong antar sesama, diantaranya menjenguk orang sakit. Selain itu, 

untuk mempererat silaturahmi dengan adanya jagong bayi atas lahirnya 

seorang bayi baik dalam lingkungan masjid maupun masyarakat umum. 

Selain itu dalam suatu kegiatan atau urusan tidak memandang derajat, 

ataupun apapun karena pada hakikatnya sesama umat islam untuk saling 

berinterksi satu sama lainnya. Selain berinteraksi terhadap masyarakat, 

jamaah masjid juga melakukan aktivitas untuk  menjaga lingkungan agar 

bersih. Dalam hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Fatimah bahwa: 

“Menjaga lingkungan dengan cara memelihara tidak merusak sesuka hati, 
serta tidak membuang sampah semabarangan dengan tujuan agar terhindar 

dari penyakit djika tidak memelihara lingkungan”.
169

 

 

Dalam hal ini bapak sukamto menambahkan bahwa:  

 
“ Kegiatan selain bermujahadah adalah sikap tolong menolong terhadap 
sesama muslin walaupan ada hambatan atas kesibukan  satu orang dengan 

yang lain tidak mengurangi niat untuk menjalankan suatu hal”.
170
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Dengan adanya suatu kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat 

dengan maksud untk menciptakan lingkungan yang baik, maka masyarakat 

satu dengan yang lain saling berinteraksi bersama. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP IKHLA<S}}  DALAM AJARAN WAH}IDI>YYAH  

INTERNALISASI DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERILAKU 

JAMAAH MASJID AL-MUWAHIDIN MADUSARI SIMAN PONOROGO 

 

4. Konsep ikhla<s}} Dalam Ajaran Wah}idi>yyah 

Manusia diperintahkan untuk menjalankan agama secara lurus dan atau 

melaksanakan amal ibadah dengan ketaatan yang sempurna, yaitu tidak ternodai 

oleh niat atau tujuan lain selain hanya karena Allah Swt. Melaksanakan ibadah 

dengan khusyuk dengan tulus ikhla<s}}  hanya kepada Allah Swt. semata. Ikhla<s}}  

merupakan suatu amaliyah jiwa. Dengan keikhlasan, seseorang dengan menjadikan 

Allah Swt. sebagai satu-satunya tujuan pengabdian, memenuhi perintah-Nya tanpa 

mempertimbangkan keuntungan pribadi atau mengharap balasan apapun. Dengan 

mengamalkan ibadah dengan ikhla<s}}, akan mengarahkan hatinya hanya kepada Allah 

Swt. dan hanya ingin memperoleh ridlo dari Allah tanpa mengaharap keuntungan 

pribadi lainnya. 

Ikhla<s}}  adalah melaksanakan suatu amalan semata-mata karena Allah Swt. tiada 

yang diharapkan kecuali keridloan-Nya. Dalam hal ini yang menjadi dasar dari 

ikhla<s}}  adalah karena adanya iman kepada Allah Swt. Dengan jiwa yang ikhla<s}} akan 

terbentuk manusia yang selalu berperilaku yang  benar, jujur, cermat, bersih, adil, 

bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran, kedisiplinan, 

tanpa menuntut balas atau imbalan yang berlebihan. 



94 

 

 

Melakukan suatu ibadah dengan niat yang ikhla<s}} merupakan suatu hal yang 

dasar utama dalam suatu akhlak yang terpuji. Setelah niat dalam suatu hal, maka ada 

suatu dorongan untuk melakukan suatu kemampuan yang ada. Niat ikhla<s}} karena 

Allah Swt. jika perbuatan tersebut bersih dari pendorong–pendorong selain Allah, 

perbuatan tersebut dinamakan dengan perbuatan yang ikhla<s}}  atau murni. Sebagai 

contoh, orang yang berpuasa terkadang bertujuan (berniat) memelihara kesehatan. 

Ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah sama halnya pengertian ikhla<s}}  pada umumnya, 

yaitu Sikap rela terhadap apa yang dilaksanakan serta  apa yang diharapkan. Makna 

ikhla<s}} merupakan segala amal ibadah murni hanya karena Allah Swt. Tujuannya 

hanya kepada Allah, serta tidak mengharapkan apa-apa, serta menyadari bahwa 

segala sesuatu apapun berasal dari Allah.   

Konsep ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah sebagai ibadah murni hanya karena 

Allah Swt. Tujuannya hanya kepada Allah. Ibadah murni kepada Allah dengan 

tujuan hanya kepada Allah Swt. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhla<s}} tidak 

diungkapkan dalam perkataam akan tetapi suatu yang tak terlihat namun memiliki 

makna dalam suatu perbuatan apapun tidak mengharap kembali, diberikan tidak 

mengingatnya, anggap tidak memberikan apa-apa yang mengetahui Allah. 

Semuanya tidak ada bekasnya. Dalam ajaran wa>h}idiyyah  yang merupakan suatu 

ajaran dalam s}alawa>t wa>h}idiyyah yang menerapkan lilla>h-billa>h, lirrasu>l–birrasu>l, 

lilghouth-bilgouth, yu’ti> Kulla dhi> haqqin haqqah, Taqdi>mul aham fal aham 

sebagai suatu ajaran dalam bimbingan s}alawa>t wa>h}idiyyah  untuk perwujudan baik 
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secara lahir baupun batin sebagai proses pembentukan akhlak yang baik agar dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Ajaran lilla>h-billa>h merupakan suatu perbuatan apa saja, baik lahir maupun 

batin, baik yang wajib maupun sunnah, lebih-lebih yang berhubungan dengan Allah 

Swt maupun Rasulullah seperti shalat, puasa, baca Al-Quran, asal bukan perbuatan 

yang terlarang, bukan yang tidak diridloi oleh Allah Swt. dalam melaksanakannya 

disertai dengan niat ikhla<s}} tanpa pamrih suatu apapun. segala perbuatan yang lahir 

ataupun batin baik yang berhubungan langsung dengan Allah dan Rasulullah 

maupun masyarakat dalam melaksanakan ibadah disertai niat kepada Allah dengan 

ikhla<s}}  tanpa pamrih. 

Perbuatan apa saja baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau Rasul 

atau yang lain itu  agar di niatin beribadah mengabdikan diri kepada Allah dengan 

ikhla<s}} tanpa pamrih. Sedangkan ajaran billa>h merupakan segala tindakan apapun 

baik secara lahir atau batin, senantiasa merasa bahwa semua yang menciptakan, 

menggerakkan adalah Allah Swt. oleh karena itu segala apapun yang ada dalam 

suatu kehidupan semua milik Allah Swt. seperti ungkapan la> h}awla> wa la quwwata 

illa> billa>h bahwasanya Allahlah yang menciptakan hambanya dan apa yang di 

perbuat itu. semua manusia tidak ada kekuatan, kemampuan dalam suatu hal tanpa 

adanya bantuan, pertolongan Allah Swt. oleh karena itu niat ibadah yang ikhlas 

semata kepada Allah Swt.  
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Oleh karena itu, ajaran billa>h dengan hati merasa bahwa segala sesuatu apapun 

itu, bahwa semua itu berasal dari Allah dan jangan merasa bahwa memiliki 

kekuatan sendiri. Jamaah menyadari bahwa segala sesuatu kemampuan sesuatu, apa 

yang dimiliki semua berasal dari Allah. Sebagai contoh dalam beribadah shalat 

jamaah di masjid. Jika tidak ada niat yang ikhla>s, beibadah tidak dapat dijalankan 

untuk mengharap Ridlo Allah.   

Ajaran wa>h}idiyyah lirrasu>l-birrasu>l menerangkan bahwa dalam beribadah 

selain dengan niat karena Allah, juga dengan niat ikhla>s} mengikuti tuntunan 

rasulullah Saw. serta menyadari bahwa segala gerak gerik lahir batin semuanya dari 

jasa Rasulullah Saw. Ajaran lirrasu>l  menyadari bahwa kehidupan di akhir zaman 

harus mengikuti sunnah-sunnah Rosulullah. Sedangkan birrasu>l dengan adab lahir 

batin dan tata karma yang sebaik-baiknya. Disamping niat billa>h, selain itu adanya 

niat lirrasu>l  mengikuti tuntunan Rasulullah Saw. Asal, tidak perbuatan yang tidak 

diridloi oleh Allah Swt. serta bukan sikap perbuatan yang merugikan. Sedangkan 

pengertian birrasu>l merupakan menyadari bahwa segala sesuatu barasal dari Allah, 

serta merasa bahwa semua itu jasa dari Rasulullah Saw. Dalam hal ini Allah 

memilih Rasulullah sebagai tauladan yang baik untuk dijadikan contoh umat 

manusia. Selain itu, beribadah sesuai tuntunan Rasulullah dengan ikhla>s untuk 

mengharap RidloNya. 

Peneliti menganalisis dalam Lilghouth–bilghouth sebagai suatu pendidikan 

rohani yang dikaruniai Allah. Ajaran lilghouth–bilghouth merupakan suatu 
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kepercayaan, bahwa ada pemimpin umat sebagai penerus Nabi Muhammad. Beliau 

orang pilihan, wujudnya, posisinya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Disamping 

dengan niat ikhla<s}}, dalam ajaran wa>h}idiyyah, semata-mata kepada Allah dan niat 

mengikuti tuntunan Rasullullah juga ditambah niat lagi mengikuti bimbingan 

Ghawthi> hadha> zama>n. Penerapan ini niat didalam hati. Jika tidak merubah 

ketentuan-ketentuan lain di bidang syariat. Selain itu terbatas pada soal-soal yang 

diridloi oleh Allah dan Rasulullah. Hal-hal yang terlarang itu misalnya maksiat. 

Dalam menjalankan sama sekali tidak boleh dengan niat Ghouth, karena dalam 

segala perbuatan jika tidak didasari niat yang baik tanpa mengaharap imbalan 

kecuali ridloNya, maka segala amal ibadah semata mata kepada Allah.  

Ajaran Yu’ti > kulla dhi> h}aqqin h}aqqah maksudnya adalah agar berusaha mengisi 

dan memenuhi segala bidang kewajiban. Mengutamakan pemenuhan kewajiban 

disegala bidang tanpa menuntut hak. Baik kewajiban kepada Allah Swt dan 

RasulNya maupun kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat 

disegala bidang dan terhadap makhluk pada umumnya. Ajaran yu’ti> kulla dhi> 

h}aqqin h}aqqah merupakan ajaran untuk suatu perbuatan lebih mementingkan 

kewajiban daripada menuntut hak. Sebagai contoh dalam bekerja saya untuk 

mencari nafkah buat keluarga. Selain itu sebagai contoh dalam urusan rumah tangga 

seorang suami harus kewajiban terhadap sang istri. Sudah barang tentu jika 

kewajiban dipenuhi dengan baik, maka apa yang menjadi haknya akan datang 

dengan sendirinya tanpa diminta dengan didasari niat yang ikhla>s} bahwa apa yang 
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dilakukan sebagai suatu kebutuhan dalam menjalani kehidupan agar apa yang telah 

dilakukan mendapat berkah didunia maupun diakhirat.  

Ajaran Taqdi>mul aham fal aham sering kita jumpai lebih dari satu macam 

persoalan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dan kita tidak 

mampu mengerjakan bersama-sama. Maka dalam keadaan seperti ini kita pilih yang 

diantaranya mana yang lebih aham (lebih penting) itu harus kita kerjakan lebih dulu. 

Jika sama-sama pentingnya maka kita pilih yang besar manfaatnya. 

Ketika memilih terhadap dua atau beberapa pilihan untuk mendapatkan apa 

yang diinginkan sesuai dengan pilihannya. Hal ini sebagai contoh dalam berbelanja. 

Peneliti menganalis data bahwa ketika ibu rumah tangga itu harus bisa memikirkan 

kebutuhan yang lebih penting. Dapat dikatakan pula tidak membeli yang buka 

kebutuhan. Sebagai hamba harus berusaha menjadikan segala ibadah apa saja 

bermanfaat dengan niat ikhla>s}  untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan 

demikian, tindakan atau hal apapun yang tidak bisa menjadi sebab dekatnya seorang 

hamba kepada Allah Swt. dan RasulNya maka ia tidak masuk dalam kategori 

perkara yang bermanfaat, melainkan sebaliknya menjadi sesuatu yang 

membahayakan.  

konsep ikhla>s} pada ajaran wa>h}idiyyah yang diterapkan dalm suatu perbuatan 

baik lahir maupun batin baik yang berhubungan dengan Allah Swt maupun 

Rasulullah menyadari bahwa segala gerak-gerik ataupun perbuatan lahir batin yang 

dilakukan dimanapun, kapanpun, senantiasa merasa bahwa yang menciptakan dan 
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yang menuntun serta menggerakkan itu semua itu adalah Allah Swt. Dalam setiap 

amal atau perbuatan yang tidak melanggar syariat islam, agama, dan aturan Negara 

beribadah kepada Allah dengan mengikat diri dengan syariat islam yang diserukan 

oleh para RasulNya yang meliputi perintah larangan, penghalalan dan 

pengaharaman sebagai perwujudan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. 

Ikhla<s}} dalam ajaran wa>h}idiyyah sebagai ibadah semata-mata mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. Beribadah kepada Allah dengan tujuan mengharap ridlo Allah 

dalam setiap amal ibadah baik  beribadah yang berhubungan dengan Allah dan 

Rasulullah maupun dengan hambaNya. Didalam beribadah kepada Allah niat yang 

tertanam dalam hati seseorang berlandaskan beribadah kepada Allah. Dalam hal ini 

perilaku yang ditimbulkan bahwa dalam segala suatu baik perbuatan lahir maupun 

batin merasa bahwa segala sasuatu itu berasal dari Allah. Beribadah kepada Allah 

Swt baik itu perbuatan apapun itu baik lahir maupun batin segala sesuatu berasal 

dari Allah, manusia hanya berusaha berdoa, tawakal. Karena pada hakikatnya 

adalah kehendak Allah. 

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan rukun islam, 

membaca Al-quran, membaca s}alawa>t, berdzikir, supaya disertai dengan beribadah 

yang sungguh-sungguh ikhla<s}} lilla>h. Dalam melaksanakanya janganlah ada niat 

apapun seperti ingin surga takut neraka, ingin dipuji, dan sebagainya. Selain dalam 

ibadah, niat lilla>h juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bekerja, 

belajar, berjuang untuk kebersamaan, makan, minum, tidur, agar di niatin dengan 
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ibadah kepada Allah dengan ikhla<s}} semata-mata karena Allah tanpa pamrih. Selain 

hal tersebut, dalam berangan-angan, berpikir, berkeinginan juga didasari dengan 

niat beribadah kepada Allah. Dengan demikian, pelaksanaanya seperti pernyataan 

yang sering disebut pada setiap shalat, yaitu:“sesungguhnya shalatku, ibadahku, 

hidup dan matiku adalah untuk Allah Swt”. 

5. Internalisasi Konsep Ikhla<s}} Dalam Ajaran Wa>h}idiyyah Bagi Jamaah Masjid Al-

Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

Ikhla<s}} berarti niat dengan mengharap ridha Allah Swt. saja tanpa 

menyekutukan-Nya dengan yang lain. Keikhlasan itu sangat penting bagi umat 

muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhla<s}} dan hanya mengharap 

ridho dari Allah Swt. ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah.  

Beribadah dengan ikhla<s}}  tanpa pamrih untuk mengharap ridlo Allah Swt. telah 

disebutkan pada halaman sebelumnya, dapat diterapkan dalam individu atau pribadi, 

keluarga, masyarakat maupun beragama.  

d. Ikhla<s}} Dalam Pribadi/Individu 

Orang yang ikhlas akan selamat dari hukuman kekal di dalam neraka, 

yaitu selama di dalam hatinya masih tersisa iman/tauhid meskipun sekecil biji 

sawi. Dan apabila keikhlasan itu sempurna di dalam hatinya maka ia akan 

selamat dari hukuman neraka dan tidak masuk ke dalamnya sama sekali. 

Sebagai contoh shalat, dzikir, s}ala>wat, dll. Beribadah wajib kepada Allah 

sebagai suatu ibadah semata-mata kepada Allah untuk mengharap ridloNya. 
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Masjid Al-Muwahidin, setelah shalat wajib, berdzikir, selain itu  mengamalkan 

s}ala>wat wa>h}idiyyah . 

Penerapan dalam individu pada jamaah masjid Al-Muwahidin sebagai 

contoh shalat, dzikir, membaca s}ala>wat, menolong yang membutuhkan 

bantuan, dll.  Dalam melakukan hal tersebut, beribadah semata-mata kepada 

Allah, serta dalam melakukannya dilakukan dengan cara tidak mengharap 

pahala, dan tidak takut akan siksaan hanya mengharap ridlo Allah Swt. selain 

itu, berdasarkan wawancara, peneliti menganalisis bahwa beribadah sebagai 

suatu konsep jamaah, sehingga mengikuti pengamalan s}alawa>t wa>h}idiyyah. 

dilakukan dengan niat tidak mengharapkan pahala atas dasar diri sendiri bukan 

karena keinginan yang lain tanpa melihat kondisi keadaan apapun. Selain itu 

bentuknya tidak tampak, akan tetapi dapat dirasakan dengan orang yang 

melakukan ibadah dengan ikhlas itu tidak uring-uringan didalam hatinya. 

Bentuk beribadah dengan ikhla<s}} itu menolong orang secara spontan tidak ada 

pengaruh dari manapun, dan sebagai buktinya dengan melaksanakan ibadah 

atau apapun itu tidak terpengaruh oleh suatu  apapun. 

Berdasarkan paparan data tersebut, peneliti menganalisis bahwa 

Beribadah dengan ikhla<s}} dapat dilakukan ada yang memandang sebagai suatu 

rutinitas jamaah, ada yang tanpa memandang apapun, tanpa pengaruh apapun 

disekitarnya. Selain beribadah, sikap ikhla<s}} juga diterapkan dalam membantu 

orang lain yang tidak memandang keadaan, kedudukan derajat, dll. Hal tersebut 
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menjadikan orang yang melakukan segala sasuatu dengan  ikhla<s}} akan 

menjadikan orang yang tawadhu, andap ashor dll. Dalam hal ini peneliti 

menganalisis bahwa dalam penggolongan Ikhla<s}} tersebut termasuk dalam  

ikhla<s za<hidhi>n. Ikhla<s za<hidhi>n  merupakan ikhla<s nya orang yang 

menjalankan ibadah tanpa pamrih, tidak ingin surga dan juga tidak karena takut 

neraka. Dengan kata lain ibadah benar–benar lilla>h, semata–mata mengharap 

ridlo Allah. Kategori ikhlas dalam tingkatan ini hanya bisa dilaksanakan oleh 

ahli zuhud. 

e. Ikhla<s}} Dalam Keluarga 

Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia 

sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal untuk berlindung, 

mendidik, berkembang, dan lain sebagainya. Inti keluarga adalah ayah, ibu, 

anak. Dalam keluarga Islam adalah proses pembentukan keluarga sesuai dengan 

syariat Islam. Di lingkungna keluarga, jamaah s}alawa>t wa>h}idiyyah 

melaksanakan aktivitas setiap harinya. Tugas ibu sebagai ibu rumah tangga, 

anak belajar, sedang ayah sebagai mencari nafkah.  

Kegiatan dalam lingkungan keluarga sebagai suatu aktivitas sehari-hari. 

Mulai dari mencuci, menyapu, sampai pada membersihkan rumah dilaksanakan 

setiap hari sebagai rutinitas. Didalam mendidik anak dengan memberikan 

contoh yang baik, mengajari berdoa. 



103 

 

 

Oleh karena itu, keluarga harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih 

sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. Sebaliknya peran anak didalam keluarga 

selain mendapatkan kasih sayang juga berbakti kepada orangtua. Seorang anak, 

selain sebagai pelajar juga membantu orangtua juga menjalankan kegiatan 

ibadah ataupun aktivitas sehari-hari. Terkadang, seorang anak dalam membantu 

orangtua membantah akan tetapi setelah itu melaksanakan apa yang 

diperintahkan orangtua. 

Membantu orangtua dirumah mulai dari membersihkan rumah, mencuci, 

memasak dll.hal tersbut merupakan suatu kewajiban seorang anak membantu 

orangtua. Walaupun terkadang tidak mau mengerjakan dengan alasan lelah 

pulang dari sekolah dan orangtua mengeluh, akan tetapi setelah hilang lelahnya 

melanjutkan aktivitas membantu orang tua. 

Ikhla<s}} dalam penerapan dilingkungan keluarga, peneliti menganalisis 

bahwa dilaksanakan bukan hanya ibadah kepada Allah, berbakti kepada 

orangtua, membantu pekerjaan runah itu semua merupakan suatu aktivitas yang 

dilaksanakan rutin oleh jamaah dalam kehidupan sehari-hari masih dalam teori. 

Hal ini dapat dianalisis dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta 

belum termasuk ikhla<s}}  orang yang a>rifin. A>rifin yang dimaksud adalah orang 

yang melakukan segala sesuatu semata-mata beribadah kepada Allah tidak 

ingin surga dan tidak takut pula neraka. Ikhla<s}}  ini lebih tinggi tingkatanya 

sebagai orang yang ahli makrifat. 
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f. Ikhla<s}}  Dalam Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu komunikasi antara satu dengan yang lain, 

sebagai suatu sikap berinteraksi  untuk menjalin hubungan satu dengan yang 

lain. Selain beribadah jamaah Masjid Al-Muwahidin didalam suatu lingkungan 

kegiatan yang ada dalam lingkungan masjid, juga berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan bentuk solsial dalam 

mengikuti suatu kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat 

tersebut. Adapun sebagai bentuk sosial, jamaah masjid khususnya bapak-bapak, 

diantaranya adalah kerja bakti, arisan RT. Kegiatan kerja bakti dilaksanakan 

setiap jumat sedangkan kegiatan arisan RT dilaksanakan setiap malam tanggal. 

Kegiatan bapak-bapak yang dilakukan seperti jagong bayi, kerja bakti, 

takziyah. Ketika ada keperluan yang tidak ikut kegiatan kerja bakti enak aja 

dengaan teman yang lain, tidak ada perasaan sungkan karena ada alasan yang 

dapat diterima akan tetapi semua itu tergantung masing-masing individu. 

Tidak mengikuti kegiatan masyarakat bukan menjadi alasan karena 

kewajiban. Akan tetapi. ketika kerja bakti tidak ikut alasan penting dapat 

digantinya dengan tenaga kerja yang lain atau membelikan jajan atau rokok 

untuk yang kerja bakti itu. akan tetapi ketika takziyah untuk iurannya sama rata, 

karena untuk amal sodaqah. semua itu tergantung masing-masing individu, 

tidak memandang derajat setiap orang karena dah diniatin sendiri-sendiri. 

Selain itu gak ada kewajiban untuk harus ikut, ibarat melu ayoh mboten ya gx 

apa-apa. Selain itu ketika arisan tidak memiliki uang pinjam teman atau di 
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double pertemuan yanga akan datang. Dan ketika belum dapat arisan  tidak 

mengeluh, karena belum rezekinya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganalisis bahwa ikhla<s}} nya orang 

yang melakukan suatu hal berbeda. Ikhla<s}} karena suatu kebutuhan juga karena 

kepentingan masyarakat sebagai suatu sikap kepedulian. Hal tersebut 

menjadikan amal ibadah ikhla<s}} ada suatu balasan mengharapkan suatu imbalan.  

Lain halnya dengan keingin pribadi sendiri untuk mengikuti suatu kegiatan 

masyarakat atas dasar keinginan sendiri bukan dorongan yang lain. Selain itu 

bahwa ikhla<s}} dalam lingkungan masyarakat tidak terlihat oleh kasap mata, akan 

tetapi dirasakan serta dalam melakukan segala sesuatu masih bersikap 

konseptual belum mendalam dalam hatinya. Selain itu kegiatan dilakukan 

sebagai kegiatan mayoritas dalam masyarakat bukan keinginan pribadi sendiri. 

6. Kontribusi Konsep Ikhla<s}}  Pada  Ajaran Wah}idi>yah  Terhadap Perilaku 

Jamaah Masjid Al–Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

Suatu hal yang melekat dalam jiwa manusia baik karena bawaan maupun 

karena pembiasaan. Berkaitan dengan pendidikan akhlak yang merupakan inti dari 

semua jenis pendidikan, karena mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan 

batin menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun terhadap 

luar dirinya. 

Pada dasarnya pendidikan akhlak berusaha untuk meluruskan naluri dan 

kecenderungan fitrah yang membahayakan masyarakat dan membentuk rasa kasih 
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sayang mendalam, akan menjadikan seseorang mersa terikat selamanya dengan 

amal baik dan menjauhkan amal jelek.  

8) Akhlak Terhadap Allah   

Akhlak terhadap Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan 

sebagai khalik. Sikap perbuatan yang dilakukan seseorang yang 

berhubungan dengan Allah antara lain berdo‟a, berdzikir, mentauhidkan 

Allah, dll. 

Ibadah yang dijalankan kepada Allah, selain ibadah wajib, jamaah 

masjid Al-Muwahidin juga berdzikir serta bermujahadah untuk 

menjernihkan hati makrifat billa>h wal rasuli>hi,  selain itu juga melaksanakan 

shalat sunnah hajat setiap malam jumat. 

 Beribadah merupakan suatu perbuatan untuk mengharap ridlo Allah 

Swt. sebagai suatu pembentukan dalam akhlak, ibadah seseorang 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ikhla<s}} untuk Allah Swt. semata. 

Ibadah yang dilaksanakan selain shalat wajib juga dapat dilaksanakan 

dengan berdzikir, bedo‟a, bermujahadah, dll.  

Berdasarkan paparan data tersebut, peneliti menganalisis bahwa pada 

dasarnya ibadah sebagai suatu perwujudan agar tujuan hidup manusia untuk 

menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah swt. 
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dengan upaya untuk ketenangan dalam jiwa, kejernihan hati untuk 

mengharap ridlo Allah Swt.  

9) Akhlak Terhadap Keluarga 

Keluarga adalah suatu ikatan laki-laki dengan perempuan berdasarkan 

hukum dan undang-undang perkawinan yang sah. Didalam keluarga itulah 

yang terjadi interaksi pendidikan pertama dan utama bagi anak yang akan 

menjadi pendasi dalam pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, masalah 

pendidikan yang pertama dan utama. Keluargalah yang memegang peran 

utama dan memegang tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. 171 

Salah satu pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga adalah 

memberikan kasih sayang, jangan berlebih-lebihan dan jangan pula kurang. 

Oleh karena itu, keluarga harus pandai dan tepat dalam memberikan kasih 

sayang yang dibutuhkan oleh anaknya. 

Kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan segala kegiatan yang ada 

dikerjakan dengan ikhla<s}} karena menyadari bahwa semua itu merupakan 

suatu kebutuhan, selain itu didalam mendidik anak memberikan yang 

terbaik, memberitahu bahwa tidak boleh macam-macam dalam pergaulan, 

berkata yang sopan, santun, beribadah yang rajin dan baik. Selain itu dalam 

membina keluarga agar tercipta keluarga yang baik dalam islam. Selain itu 

saya memberikan saran yang mendukung dalam kehidupan serta tidak 

mengeluh dalam menjalankannya. 

                                                           
171

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam (Wonosobo: Pustaka Pelajar, 2005), 318.  
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Pekerjaan rumah tidak menghalangi untuk mendidik anak dan 

dilaksanakan dengan ikhla<s}} seperti beribadah shalat, bermujahadah, 

berdzikir dengan ikhla<s}} semata-mata kepada Allah untuk mengharap 

ridloNya. Selain itu, dalam medidik anak memberikan contoh yang baik, 

baik dalam perkataan, perilaku, dll. Selain mendidik didalam meminta 

bantuan kepada anak, harus dipuji-puji, diberi semangat sehingga anak saya 

mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh saya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa akhlak 

didalam keluarga dilaksanakan dengan ikhla<s}} sebagai suatu kebutuhan dalam 

sehari-hari untuk mendapatkan ridlo Allah. Kegiatan yang dilaksanakan 

dalam keluarga sebagai contoh mendidik anak dan membina keluarga, 

bahwa orangtua merupakan guru untuk anak, sehingga memberikan contoh 

yang baik untuk menjadikan anak serta keluarga yang baik.  

Disamping orangtua sebagai guru dalam keluarga, seorang anak 

merupakan generasi penerus untuk orangtuanya. Pendidikan pada anak 

diterapkan sejak dini.didalam kehidupan sehari-hari, selain belajar seorang 

anak juga membantu orang tua. Selain belajar, juga membantu orangtua juga 

menjalankan kegiatan ibadah. Dalam membantu orangtua terkadanng 

membantah akan tetapi seletah itu melaksanakan apa yang diperintahkan 

orangtua. membantu orantua dirumah mulai dari membersihkan rumah, 

mencuci, memasak dll.hal tersbut merupakan suatu kewajiban seorang anak 
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membantu orangtua. Walaupun terkadang tidak mau mengerjakan dengan 

alasan lelah pulang dari sekolah dan orangtua mengeluh, akan tetapi setelah 

hilang lelahnya melanjutkan aktivitas membantu orang tua. 

Berdasarkan data tersebut, peneliti menganalisis kegiatan yang  

dilaksanakan keluarga dalam lingkungan sebagai suatu rutinitas sehari-hari. 

Keluarga berperan penting dalam kehidupan anak terutama dalam 

perkembangan anak serta menjaga keutuhan keluarga untuk mejadi keluarga 

yang baik dalam pandangan islam. 

10) Akhlak Terhadap Lingkungan Masyarakat 

Pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu upaya 

sosialisasi dengan masyarakat terutama lingkungan tempat tinggal. Dalam 

kehidupan masyarakat antar masyarakat satu dengan mayarakat yang lain 

saling berinteraksi dalam segala kebutuhan. Dalam hal ini untuk menjalin 

pertalian silaturahmi antara sesama umat islam sebagai contoh sikap tolong 

menolong dalam tetangga, kerabat, saudara, dan seterusnya. Selain itu juga 

adanya menjenguk bersama-sama terhadap orang sakit, ataupun menengok 

atas kelahiran bayi, dll. 

Kegiatan selain bermujahadah adalah sikap tolong menolong terhadap 

sesama muslin walaupan ada hambatan atas kesibukan  satu orang dengan 

yang lain tidak mengurangi niat untuk menjalankan suatu hal. 

Jamaah masjid Al-Muwahidin dalam tolong menolong antar sesama, 

diantaranya menjenguk orang sakit. Selain itu, untuk mempererat silaturahmi 
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dengan adanya jagong bayi atas lahirnya seorang bayi baik dalam 

lingkungan masjid maupun masyarakat umum. Selain itu dalam suatu 

kegiatan atau urusan tidak memandang derajat, ataupun apapun karena pada 

hakikatnya sesama umat islam untuk saling berinterksi satu sama lainnya. 

Selain berinteraksi terhadap masyarakat, jamaah majsid juga melakukan 

aktivitas untuk menjaga lingkungan agar bersih. Menjaga lingkungan dengan 

cara memelihara tidak merusak sesuka hati, serta tidak membuang sampah 

semabarangan dengan tujuan agar terhindar dari penyakit jika tidak 

memelihara lingkungan. 

Dari paparan data diatas, peneliti menganalisis bahwa dengan adanya 

suatu kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat dengan maksud untuk 

menciptakan lingkungan yang baik, maka masyarakat satu dengan yang lain 

saling berinteraksi bersama. Dalam hal ini sebagai contoh dalam gotong 

royong membersihkan lingkungan masjid, selokan, dll, sehingga tumbuhnya 

ketentraman, damai, baik untuk lingkungan masyarakat bagi jamaah masjid 

maupun masyarakat lingkungan masjid pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penlitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ikhla<s}} dalam ajaran wah}idi>yah terletak pada ajaran lillah-billah dengan 

mengamalkan ibadah yang mengarahkan hatinya kepada Allah Swt. dan hanya 

ingin memperoleh ridlo dari Allah tanpa mengharap keuntungan pribadi 

lainnya. 

2. Ikhla<s}} pada jamaah masjid Al-Muwahidin Madusari Siman Ponorogo 

diinternalisasikan dalam beribadah menjalankan perintah Allah Swt., beribadah 

mengikuti tuntunan Rasulullah dengan mengharapkan ridlo Allah Swt, 

mengikuti tuntunan penerus rasulullah dengan beribadah kepada Allah Swt., 

tolong menolong, dll, masing-masing pada  tingkat konseptual belum mendasar 

dalam pribadi individu masing-masing serta dalam masyarakat segala aktifitas 

dilakukan sebagai suatu rutinitas dalam masyarakat.  

3. Kontribusi ikhla<s}}  pada ajaran wa>h}idiyyah  terhadap perilaku jamaah masjid 

Al–Muwahidin dapat di ikontribusikan dalam diri pribadi dengan adanya 

ketenangan dalam jiwa, kejernihan hati untuk mengharap ridlo Allah Swt. 

dalam lingkungan keluarga konsep ini berimplikasi bahwa terwujudnya 

keluarga yang utuh untuk mejadi keluarga yang baik dalam pandangan islam. 

Selain itu ikhla<s}}  terhadap ketentraman dalam masyarakat, damai, serta  
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kesejahteraan baik lingkungan masyarakat bagi jamaah maupun masyarakat 

lingkungan masjid pada umumnya. 

B. Saran-saran  

1. Bagi imam mujahadah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai 

pengamalan s}ala>wat wa>h}idiyyah  untuk mengarahkan jamaah agar dalam 

mengamalkan didasari niat semata-mata beribadah kepada Allah dengan 

mengharap ridloNya. 

2. Bagi jamaah dalam pengamalan belum bisa dipraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Pengamalan yang dilakukan hanya sebatas rutinitas kegiatan 

mujahadah. Oleh sebab itu, sebaiknya ada peningkatan dalam mujahadah atas 

kesadaran untuk beribadah kepada Allah. 

 


