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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Zikir 

1. Zikir 

 Secara etimologi, perkataan zikir berakar pada kata dzakara-yadzkuru-

dzikranartinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, 

mengenal atau mengerti dan ingatan. Di dalam Ensiklopedi Islam menjelaskan 

bahwa istilah zikir memiliki multi interpretasi, di antara pengertian-pengertian 

zikir adalah menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga, atau mengerti 

perbuatan baik. 

 Sedangkan zikir dalam arti menyebut nama Allah yang diamalkan secara 

rutin, biasanya disebut wirid atau aurad(jamak). Dan amalan ini termasuk 

ibadah murni (mahdhah), yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan 

Allah SWT. Sebagai ibadah Mahdhah maka zikir jenis ini terikat dengan 

norma-norma ibadah langsung kepada Allah, yaitu harus ma’tsur (ada contoh 

atau perintah dari Rasulullah SAW.61 

 Zikir, secara lughawi artinya ingat, mengingat atau eling dalam bahasa 

sunda. Yang dimaksud dalam Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah zikir 

bimakna khas. Zikir bimakna khas adalah “hudurul Qalbi ma’allah” 

(hadirnya hati kita bersama Allah). Zikir dalam arti khusus ini terbagi dua 1) 

zikir jahr dan 2) zikir khafi. Baik zikir jahr maupun zikir khafi mempunyai 

landasan yang kuat dari al-Qur’an dan tradisi Rasulullah saw.

                                                             
 61In’ammuzahiddin Masyhudi, Nurul Wahyu, op. cit., hlm.7-8. 
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Mengenai zikir didalam al-Qur’an surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi: 

َوقـُُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِ$ِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت لَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َا
َذا بَاِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  )۱٩۱(ال عمران:َواْألَْرِض رَبـََّناَما َخَلْقَت هَٰ  

 
 “(yaitu) “Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata) “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah 
kami dari siksa neraka” (Qs. Ali Imran : 191). 
 

 As-Sayyid bin Abdul Maqshud bin Abdurrahim sebagaimana dikutip oleh 

Abu Firdaus al-Hawani dan Sriharini, menjelaskan bahwa zikir kepada Allah 

dapat menegakkan dan membersihkan hati. Zikir dapat membersihkan hati, 

sebagaimana yang dijelaskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa hati itu dapat 

berkarat sebagaimana besi dan perak.  

 Cara membersihkannya adalah dengan berzikir kepada Allah. Dengan 

zikir, hati akan berbinar bagaikan cermin yang putih. Apabila ia lalai maka 

hati kembali berkarat. Jika ia berzikir maka teranglah ia. Berkaratnya hati itu 

karena dua perkara yaitu kelalaian dan dosa. Cara membersihkannya juga 

dengan dua cara yaitu istighfar (bertaubat) dan berzikir.62 

2. Dasar Hukum Zikir 

 Setiap yang diajarkan dan menjadi amalan bagi seorang muslim, tentu 

harus ada landasan penguat dari Al-Qur’an maupun Hadits. Sehingga ketika 

melakukan amalan ada landasannya. 

 

 
                                                             
 62Aba Firdaus Al-Hawani dan Sriharini, Manajemen Terapi Qalbu, (Yogyakarta: Media 
Insani, 2002), hlm.133-134 
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Berikut landasan atau dalil tentang zikir : 

 )١٥٢ البقرة :( ا ِيل َوَال َتْكُفُرونِ ْفَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُرو
 
 “Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat 

kepadamu,Bersyukurlah kepada-Ku,Dan janganlah kamu ingkar kepada-
Ku “.(Qs.Al Baqarah : 152). 
 

  Ayat tersebut menegaskan bahwa zikir adalah sebuah metode yang 

bersumber langsung dari Tuhan. Allah memberikan pujian kepada hambaNya 

yang selalu berzikir kepadaNya sepanjang waktu. Zikir disini diposisikan 

sebagai kehidupan hati yang mampu menenangan gejolak yang dialami 

seseorang.63 

3. Syarat-syarat Berzikir 

 Syarat berzikir ada tiga macam, syarat zikir yang dimaksud dan dijelaskan 

dalam kitab Miftahu as-Sudur dan dalam kitab Tanwirul Qulub adalah sebagai 

berikut: 

a. Hendaklah orang yang berzikir mempunyai wudhu yang sempurna. 

b. Hendaklah orang yang berzikir melakukannya dengan gerakkan yang kuat. 

c. Berzikir dengan suara keras sehingga dihasilkan cahaya zikir di dalam 

batin oran-orang yang berzikir dan menjadi hiduplah hati-hati mereka.64 

4. Manfaat Zikir 

 Hidup di dunia hanyalah sementara, bagaikan seorang pengembara yang 

berteduh di bawah pohon dan kemudian segera pergi meninggalkannya. Maka 

dari itu, sudah sepatutnya kita mengisi hari-hari kita untuk selalu mengingat 

                                                             
 63Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Zikir Cahaya Kehidupan, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 
hlm. 64. 
 64 Cecep Alba, op. cit., hlm. 106. 
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Allah SWT mengingat Allah tidak terbatas pada melakukan sholat saja, tapi 

dianjurkan untuk mengingat-Nya disetiap kondisi. Sebab dalam berzikir 

seseorang akan merasakan ketenangan dan ketentraman, seperti yang tertuang 

dalamal-Qur’an surah Ar-Ra’d ayat 28 yang berbunyi: 

َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ  ۗ◌ لَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه اَ   
 
“ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram”. (Qs. Ar-Ra’d : 28). 
 

 Berzikir kepada Allah SWT dapat mendekatkan seorang hamba dengan 

Tuhannya. Jika mendekati hambaNya, maka Dia akan melindunginya, 

melimpahinya dengan rahmat dan kebahagiaan, serta kedamaaian jiwa. 

Seseorang yang berzikir akan merasakan beberapa manfaat, selain merasakan 

ketenangan batin, juga terdapat manfaat-manfaat yan lain, yaitu:  

a. Zikir merupakan ketetapan dan syarat kewalian. Artinya siapa yang 

senantiasa berzikir kepada Allah SWT maka akan bisa mencapai derajat 

kekasih Tuhan. 

b. Zikir merupakan kunci ibadah yang lain. 

c.  Zikir akan membuka hijab dan menciptakan keikhlasan hati yang 

sempurna. 

d.  Zikir akan menurunkan rahmat. 

e. Menghilangkan kesusahan hati. 

f. Melunakkan hati. 

g. Memutuskan kehendak setan. 



26 
 

 
 

h. Zikir menolak bencana.65 

 Menurut Anshori, zikir bermanfaat mengontrol diri perilaku. Pengaruh 

yang ditimbulkan secara konstan, akan mampu mengontrol perilaku seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang melupakan zikir atau lupa 

kepada Tuhan. Terkadang tanpa sadar dapat berbuat maksiat, namun manakala 

ingat kepada Tuhan kesadaran akan dirinya sebagai hamba Tuhan akan 

muncul kembali.66 

 

B. Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah 

1. Pengertian Tarekat 

Tarekat merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Islam tanpa tarekat 

bukanlah Islam kaffah sebagai yang diajarkan Rasulullah Saw. Islam kaffah 

adalah Islam yang terpadu di dalamnya aspek akidah, syari’ah dan haqiqah. 

 Tarekat secara harfiyah berasal dari bahasa arab al-thariqah yang berarti 

jalan, keadan, aliran garis pada sesuatu.67 Adapun menurut istilah tasawuf, 

tarekat berarti perjalanan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Allah 

dengan cara menyucikan diri atau perjalan khusus bagi para seseorang yang 

menempuh jalan menuju kepada Allah SWT. 68 

 J. Scencer Trimingham mengatakan thariqat adalah suatu metode praktis 

untuk menuntun seorang sufi secara berencana dengan jalan pikran, perasaan, 

                                                             
 65 Wahab, Menjadi Kekasih Tuhan, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu, 2000), hlm. 87-92. 
 66Anshori, Afif, op. cit., hlm. 33. 
 67Rosihan Anwar dan Mukhtar  Solihin,Ilmu Tasawuf, ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), 
hlm. 165. 
 68 Al-Faqir, Sabilus Salikin, Jalan Para Salik: Panduan Bagi Salik  Tharekat 
Naqsyabandiyah Kujaddadiyah, (Pandean Sengonagung Porwasari  Pasuruan: Pondok Pesantren 
Ngalah, 2012), hlm. 53. 
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dan tindakkan, terkendali terus-menerus kepada rangkaian maqam untuk dapat 

merasakan hakkat yang sebenarnya. 

 Dan tarekat ada yang mu’tabarah dan ghairu mu’tabarah, ada 45 tarekat 

yang masuk  dalam kategori mu'tabarah, artinya tarekat mempunyai sanad 

(mata rantai) yang tidak terputus atau tersambung kepada Rasulullah saw., dan 

karena itu absah untuk diamalkan. Adapun tarekat-tarekat tersebut yaitu; 

Rumiyyah, Rufaiyyah, Sa'diyyah, Bakriyyah, Justiyyah, Umariyyah, 

Alawiyyah, Abbasiyah, Zainiyyah, Dasuqiyah, Akbariyyah, Bayumiyyah, 

Malamiyyah, Ghaiyyah, Tijaniyyah, Uwaisiyyah, Idrisiyyah, Samaniyyah, 

Buhuriyyah, Usyaqiyyah, Kubrawiyyah, Maulawiyyah, Jalwatiyyah, 

Bairumiyyah, Ghazaliyyah, Hamzaniyyah, Haddadiyah, Madbuliyyah, 

Sambuliyyah, Idrusiyyah, Utsmaniyyah, Syadzaliyyah, Sya'baniyyah, 

Qalqasyaniyyah, Khadliriyah, Syathariyyah, Khalwatiyyah, Bakdasiyyah, 

Syubriwiyyah, Ahmadiyyah, Isawiyyah, Thuruq Al-Akabir Al-awliyya', 

Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah, Khalidiyyah Wa Naqsyabandiyah.69 

 Tarekat QadiriyahWa Naqsyabandiyah adalah salah satu aliran dalam 

tasawuf yang substansi ajarannya merupakan gabungan dari dua tarekat yaitu 

Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Secara keilmuan dari aqidah lahir ilmu aqaid, 

ilmu tauhid, teologi Islam dan ilmu kalam, dari syariah lahir ilmu Fikih 

dengan segala cabangnya dan dari aspek hakikat lahir ilmu tasawuf dan 

tarekat. 

 

                                                             
 69Zubaedi, et. op.cit., hlm.134. 



28 
 

 
 

2. Tarekat Qadiriyah 

 Tarekat Qadiriyah yaitu suatu tarekat yang dinisbatkan kepada nama 

pendirinya yaitu Syaikh Abdul Qadir Jailani yang hidup pada tahun 1077-

1166 (470-561H). 

 Tarekat ini didirikan oleh Syaikh Abdul Qadir Jailani yang nama 

panjangnya yaitu, Muhy at-Din Abu Muhammad Abdul al-Qadir ibn Ibi Sahib 

Zangi Doṣ al-Jaelani. Adalah seorang alim (ahli ilmu agama Islam)dan zahid 

(seorang yang memperaktikkan zuhud, tidak terikat hati kepada dunia), dia 

juga seorang ahli fiqih mazhab Hambali lalu dikenal sebagai seorang ahli 

besar yang banyak keramatnya.70 

 Tarekat ini didirikan oleh beliau dalam rangka mengajak masyarakat 

kepada jalan yang benar. Karena Syaikh Abdul Qadir Jailani telah 

menyaksikan berbagai peristiwa kehidupan mati sampai masanya terutama 

dalam hal kecintaan mereka terhadap dunia dan posisi politik (kehormatan 

disisi raja dan sultan) yang menjadi penyebab dari berbagai permusuhan. 

 Sebab beliau menyaksikan sikap umat islam saat itu yang lebih terpesona 

kepada materi, jabatan dan kekuasaan. Dalam menghadapi situasi yang 

demikian itu, beliau memberikan nasehat, bimbingan dan pendidikan untuk 

memperbaiki jiwa kaum muslimindan sekaligus membersihkan hati mereka 

dengan cara menanamkan jiwa agama, menguatkan aqidah yang benar dan 

menghindarkan mereka dari tipu daya duniawi.71 

                                                             
 70 Sri mulyati, et.al.,Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di 
Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 256. 
 71Zainul Adzfar, op. cit., hlm. 92-93. 
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  Ajaran Syaikh Abdul Qadir Jailani tetap eksis meskipun dalamkondisi 

politik yang tidak begitu menguntungkan. Hal itu, paling tidak didasari atas 

dua kategori yang harus dipengangi oleh pengikut tarekat ini,pertama, setiap 

orang yang memasuki tarekat harus ber i’tiqad dengan aqidah yang diikuti 

oleh salafu al-Salihin. Kedua, harus berpegang teguh dengan al-Qur’an dan 

sunnah rasul dengan sungguh sungguh sehingga memperoleh petunjuk dan 

bimbingan dalam menapaki tarekat.72 

 Mengenai tarekat. Secara general, ajaran Tarekat Qadiriyah dapat dibagi 

menjadi 2(dua) tahap yaitu, tahap pemula dan tahap perjalanan. Pertama, 

Tahapan pemula adalah suatu tahapan yang dilalui dalam waktu singkat, 

hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Apabila tahapan ini 

lancar maka pindah ketahapan berikutnya. Secara kronologis tahap awal ini 

dapat dideskripsikan sebagaiberikut: 

a. Pertemuan pertama antara guru dan murid. Sebelum berlangsungnya 

pertemuan, seorang murid diharuskan shalat duarakaat (sunah muṭlaq) 

terlebih dahulu, setelah itu ia membaca surat al-Fatihah yang dihadiahkan 

bagi Rasulullah saw.,  para Rasul dan para Nabi. Kemudian murid duduk 

dihadapan guru dengan posisi lulut murid sebelah kanan bersentuhan 

dengan tangan guru yang sebelah kanan. Dalam posisi yang demikian 

murid dianjurkan untuk mengucap istighfar (memohon ampun kepada 

Allah) beserta lafal-lafal tertentu, dan guru mengajarkan kalimat tauhid la 

ilaha illa Allah (tiada Tuhan selain Allah)tiga kali dan murid mengikuti 

                                                             
 72Ibid., hlm. 95.  
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sambil memejamkan kedua matanya. Pada saat inilah murid dibai’at oleh 

guru dan seterusnya syaikh mengajarkan kalimat tauhid dan cara 

melakukan zikir dengannya sebanyak tiga kali. Setelah guru meyakini 

bahwa murid telah mengikuti ajarannya secara benar, berarti tahapan 

pertama selesai, dan murid dapat mengikuti tahapan berikutnya. 

b. Wasiat guru kepada murid. Syaikh memberi wasiat atau nasihat kepada 

murid agar mengikuti dan mengamalkan nasihat-nasihatnya yang 

semuanya berupa etika muslim lahir batin, serta mengekalkan 

(mendawamkan) wuḍu, istighfar dan ṣalawat atas Nabi. 

c. Pernyataansyaikhatau guru membai’at muridnya diterima sebagai murid 

dengan lafal tertentu dan diterima juga oleh murid. 

d. Pembacaan do’a oleh syaikh dalam bentuk umum maupun yang khusus 

bagi murid yang baru dibai’at dengan lafal do’a masing-masing. 

e. Pemberian minum oleh guru kepada murid. Syaikh mengambil segelas air 

yang sudah tersedia lalu dibacanya atasnya beberapa ayat al-Qur’an. 

Kemudian air dalam gelas itu diberikan kepada muridnya untuk diminum 

pada saat itu.  

 Dengan selesainya pemberian minum tersebut, maka selesailah 

tahapan pertama. Dengan demikian resmilah seorang murid menjadi 

anggota tarekat.73 

 Kedua, Tahap perjalanan ialah perjalan seorang murid menuju Allah 

dengan ditemani oleh Syaikh guna melalui segala tanjakan yang harus dilalui. 

                                                             
 73Ibid., hlm. 98-100. 



31 
 

 
 

 Dengan waktu yang panjang; bertahun-tahun baru berakhir. Dalam 

tahapan ini si murid selalu menerima ilmu hakikat dari gurunya,selalu berbakti 

kepadanya, menjunjung segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. 

Selalu berjuang melawan hawa nafsunya dan melatih dirinya (mujahadah dan 

riyaḍah) hingga ia memperoleh dari Allah apa yang pernah dibuka-Nya 

kepada para nabidan wali.Apabila sang murid sudah mencapai hal itu, maka 

tibalah saatnya masa perpisahan antara guru dengan murid. Kemudian guru 

memberi ijazah “keguruan” (al-masyihah) kepada muridnya. Karena guru 

sudah mengangap dia sudah mampu menjadi seorang pemimpin tarekat, hal 

inijuga ditandai dengan pemberian talqin kalimat tauhid oleh guru kepada 

muridnya dengan menyebut silsilah syaikh yang memberinya hingga kepada 

pendiri tarekat dan terus kepada Malaikat Jibril  dan Allah. Akhirnya syaikh 

menutup acara ini dengan do’a dengan lafal tertentu. Maka berakhirlah tahap 

perjalanan ini.74 

3. Tarekat Naqsyabandiyah 

 Tarekat Naqsyabandiyah adalah merupakan suatu tarekat yang diambil 

dari nama pendirinya yaitu Syaikh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, yang 

hidup pada tahun (717-791 H).75Tarekat ini bersumber dari tiga nama, yaitu; 

AbuYa’kub Yusuf al-Hamdani, Abdal-Khaliq Gujdawani Dan Muhammad 

Baha’u al-Din Al-Naqsyabandi.Ghujdawani yang hidup sezaman dengan 

Syaikh Abdul Qadir Jailani. 

                                                             
 74Ibid., hlm. 102. 
 75Sri Mulyati, et. al., op. cit., hlm. 257. 
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 Tarekat Naqsyabandiyah merupakan tarekat yang lebih dekatdengan 

tujuannya, dan lebih mudah murid-murid untuk mencapai derajat,karena 

didasarkan atas pelaksanaan yang sangat sederhana, misalnya melaksanakan 

latihan terlebih dahulu (jazbah) dari pada suluk yang lain,memegang sunah 

Nabi dan berusaha untuk jauh dari bid’ah, menjauhkan dari sifat-sifat yang 

buruk, berakhlak yang mulia. Sedangkan kebanyakan tarekat yang lain 

mendahulukan suluk dari pada jazbah itu. Selain itu tarekat Naqsyabandiyah 

mengajarkan zikir-zikir yang lebih sederhana,lebih mengutamakan zikir hati 

dari pada zikir mulut yang mengangkat suara. Jika kita membuat ringkasan 

yang menjadi tujuan pokok dari tarekat Naqsyabandiyah itu adalah enam dasar 

yang sangat penting, yaitu:taubat, uzlah, zuhud, taqwa, qana’ah dan taslim. 

 Adapun rukun tarekat ini adalah : ilmu, maksudnya berilmu agama, yaitu 

penyantun, lapang hati, tidak mudah marah yang bukan karena Allah, sabar; 

atas segala musibah dan cobaan, ridha, terhadap segala sesuatu yang telah 

ditakdirkan Allah, ikhlas; dalam setiap perbuatan, dan berakhlak yang 

baik.Maka terdapat enam bagian yang harus dikerjakan dalam tarekat ini, 

yaitu: zikir, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kemewahan dunia, 

melakukan perintah agama dengan sungguh-sungguh, berbuat baik (ihsan) 

kepada semua makhluk,dan mengerjakan kewajiban-kewajiban. Pusat 

perkembangan tarekat Naqsyabandiyah pertama kali adalah Asia Tengah, 

ketika tarekat ini dipimpin oleh Nasaruddin Ubaidillah Ahyar (1404-1490 M) 

yang kemudian menyebar ke Samarkand, Harat, Bukhara, Turkistan, 

Afganistan, Cina, Iran, Baluchistan, dan India. 
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 Di Makkah tarekat ini diajarkan oleh Tajuddin bin Zakariya yang 

kemudian menyebar hingga keMesir. Di Indonesia penyebaran tarekat ini 

terutama terjadi pada abad 19 yang disebarkan oleh para pelajar Indonesia 

yang belajar di Makkah maupun oleh jemaah haji. Jauh sebelum itu 

sebenarnya di Indonesia telah ada tarekat ini. Ulama dan  sufi Indonesia yang 

pertama kali menyebut tarekat ini dalam tulisan-tulisan mereka adalah Syaikh 

Yusuf Makasari(1626-1699 M) yang berasal dari kerajaan Islam Goa. 

 Tarekat ini dari segi asal-usulnya terdapat tiga nama, yaitu; AbuYa’kub 

Yusuf al-Hamdani,Abd al-Khaliq Gujdawanidan Muhammad Baha’u al-Din 

Al-Naqsyabandi. Ghujdawani adalah peletak delapan prinsip dasar ajaran 

tarekat ini, yang kemudian ditambah oleh al-Naqsyabandi tiga ajaran pokok, 

lalu menjadi sebelas yang dijadikansebagai dasar tarekat Naqsyabandi.

 Berkenaan dengan zikir, tarekat Naqsabandiyah mengikuti tradisi 

malamati yang menetapkan adanya wasilah dengan menyebutkannya dan 

berkonsentrasi pada dzikir khafi. Hal ini tercermin dalam dasar-dasar ajaran 

tarekat naqsyabandiyah. Perinsip dasar dari tarekat naqsyabandiyah ada 

sebelas, delapan dari Abd al-Khaliq Gujdawani dan tiga lagi dari Baha’u al-

Din Al-Naqsyabandi.76 

 Adapun ketiga ajaran dasar yang ditetapkan oleh Baha’u al-Din al-

Naqsyabandi dalam tarekat ini adalah; 

                                                             
76Zainul Adzfar, op. cit., hlm. 102-104 



34 
 

 
 

a. Wukuf Zamani (istirahat sementara). Maksudnya, merenungkan apakah ia 

selalu ingat kepada Allah atau tidak, apabila ia ingat ia bersyukur dan 

apabila ia lupa ia bertaubat/minta ampunan. 

b. Wukuf ‘Adadi (istirahat numeris). Maksudnya, selalu mengingat dan 

mempertimbangkan bahwa ia selalu berzikir dengan diulang sebanyak 

yang ditentukan, tanpa penyimpangan. 

c. Wuku f Qalbi (istirahat hati). Maksudnya, dalam hati selalu hadir bersama 

Allah, tidak sedikitpun peluang kesadaran untuk tertuju pada selain 

Allah.77  

Sedangkan kedelapan ajaran Al-Gujdawani adalah: 

a. Hosy Dar Dam (kesadaran dalam bernafas). Maksudnya, setiap nafas yang 

keluar dan masuk yang dirasakan hanya Allah yang selalu hadir dalam hati 

dan tidak pernah lupa kepadaNya. Nazar Bar Qādam (memperhatikan tiap 

langkah diri). Maksudnya,selalu waspada dalam perjalanannya. 

b. Safar Dar Watan (perjalan mistik di dalam diri). Dilakukan untuk menuju 

penyikapan dalam hati. 

c. Khalwat Dar Anjuman (kesendirian dalam keramaian). Maksudnya,Allah 

selalu hadir bersama diri dimanapun dan dalam situasi apapun. 

d. Yad Kard (peringatan kembali). Maksudnya, selalu mengulangi zikir 

kepada Allah secara lisan maupun mental, sehingga mencapai visi 

kebahagiaan dari hati selalu sadar akan Allah. 

                                                             
 77Ibid., hlm. 105. 
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e. BazKasyt(kembali).Maksudnya, menyesali segala perbuatan dari segala 

dosa-dosa. 

f. Nigah Dasyt ( memperhatikan pemikiran sendiri). Maksudnya,menjaga 

hati godaan apapun meskipun hanya sejenak. 

g. YadDasyt(pemusatan perhatian kepada Allah). Maksudnya,perhatian 

selalu konsisten kepada Allah.78 

Kemudian Naqsyabandi dengan tiga dan delapan ajaran pokok 

tersebut,maka ajaranTarekat Naqsyabandiyah menjadi sebelas. Dengan prinsip 

diatas tadi diaktualisasikan oleh pengikutnya dengan konsisten dikarenakan 

mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai tanggung jawab yang harus 

diselesaikan dengan benar dan sungguh-sungguh.79 

 Namun demikian terdapat beberapa ajaran yang berbeda antara Tarekat 

Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah. Misalnya; dalam berzikir mengutamakan 

zikir yang ada dalam hati (dzikir khafi), sedangkan Qadiriyah mengunakan 

zikir lisan (dzikir jahr). Zikir khafi dalam tarekat Naqsyabandiyah, 

berpandangan mendahulukan “al-Janbah” (ditarik kemudian memperoleh 

kontak kesadaran dengan Allah) dari para suluk (berjalan menuju Allah), 

sedangkan tarekat Qadiriyah mendahulukan suluk daripadaal-Zanbah, 

karenaal-Zanbah adalah fase akhir dari kegiatan tarekat. Keadaan tersebut 

hanya menegaskan keunikan masing-masing tarekat sebagai suatu aliran 

dalam tasawuf yang mana masing-masing ijtihad mempunyai dasar 

pegangannya. 

                                                             
 78Ibid, hlm. 108. 
 79Zainul Adzfar, Loc. cit. 
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 Antara Qadiriyah dan Naqsyabandiyah masing-masing mempunyai 

keunikan. Namun kemungkinan penggabungan antara keduanya dapat saja 

terjadi. Hal ini dikarenakan keluesan ajaran Qadiriyah yang memungkimkan 

Syaikhnya bersifat mandiri tanpa terikat oleh tarekat gurunya yang terdahulu, 

atau memodifikasi keduanya yang kemudian disatukan. 

 Keizinan inilah yang digunakan oleh Syaikh Ahmad Khatib Sambas 

seorang tokoh dari kedua tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, 

mengembangkan tarekat yang baru yaitu, tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsyabandiyah.80 

4. Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah 

 Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah (TQN) merupakan perpaduan dari 

dua tarekat besar, yaitu Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. 

Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah didirikan oleh Syaikh Ahmad Khatib Ibn Abd. 

Ghaffar Al-Sambasi (w. 1878 M). Tarekat ini didirikan oleh orang Indonesia 

asli yaitu Ahmad Khatib Ibn al-Ghaffar Sambas, yang bermukim dan 

mengajar di Mekkah pada pertengahan abad ke-19.81 

 Tarekat ini adalah tarekat gabungan dari Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. 

TarekatQadiriyah dan Naqsyabandiyah yang terdapat di Indonesia bukanlah 

hanya diamalkan bersama-sama. Tarekat ini lebih merupakan unsur-unsur 

pilihan dari Qadiriyah dan juga Naqsyabandiyah yang telah dipadukan 

menjadi sesuatu yang baru.  

                                                             
 80Zainul Adzfar, loc. cit. 
 81Zubaidi (ed), loc. cit. 
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  Bila dilihat dari perkembangannya Tarekat ini bisa juga disebut Tarekat 

sambasi tapi kelihatannya Syekh al-Khatib tidak menamakannya dengan nama 

sendiri. Berbeda dengan guru-gurunya yang lain, memberikan nama 

tarekatnya sesuai dengan pengembangnya.Sebagaimana ulama ulama 

sebelumnnya untuk memperdalam ilmu agama, keberangkatannya mereka ke 

Mekkah untuk memperdalam dan menekuni disiplin ilmu keislaman yang 

begitu luas.  

 Ahmad Khatib berangkat ke Mekkah untuk belajar berbagai ilmu 

keisaman, termasuk ilmu tasawuf. Ia mencapai posisi yang sangat terhormat 

dan hargai diantara teman-temannya. Kemudian ia menjadi seorang tokoh 

yang berpengaruh di seluruh Indonesia. Beliau belajar pada banyak guru 

diantara adalah Syaikh Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani, Syaikh 

Syamsuddin, Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syaikh Abdullah al-

Shomad al-Palimbani, Syaikh Abdul al-Hafidz Ajami, Syaikh Muhammad 

Shalih Rays, Syaikh Umar bin Abdul al-Karim bin Abdul al-Rasul al-Attar 

(Syaikh Rays dan Syaikh al-Attar merupakan mufti Syafi’i yang juga pernah 

menjadi guru sahabatnya semasa di Mekkah yaitu Muhammad bin Ali al-

Sanusi pendiri Tarekat Sanusiyah dan Muhammad Utsman al-Mirghani 

pendiri Tarekat Khatimiyah). Beliau juga rajin mengikuti ceramah Syaikh 

Bisri al-Jabati, seorang muftiMaliki, Sayyid Ahmad al-Marzuki, seorang mufti 

Hanafi, Sayyid Abdullah (bin Muhammad) al-Mirghani, dan Utsman bin 

Hasan al-Dimyati. 
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 Melihat latar belakang guru-guru beliau kita dapat mengetahui bahwa 

Syaikh Ahmad Khatib belajar kepada guru tiga dari empat madzhab fiqih 

terkemuka. Syaikh Ahmad Khatib akrab dikenal sebagai pengarang kitab Fath 

al-Arifin, dan berhasil mencapai tingkat yang tertinggi saat berguru pada 

Syaikh Syamsuddin sehingga beliau diberi gelar sebagai mursyid kamil 

mukammil.82 

 Ajaran dasar yang terdapat di dalam Tarekat Qadiriyah wa 

Naqsyabandiyah dapat dirinci sebagai berikut:  Pertama, Talqin Zikir, Secara 

etimologis, talqin berasal dari kata laqqana yang berarti mengajak, 

menanamkan paham, mengajar ber ulang-ulang. Sedangkan secara harfiyah 

talqin artinya pelajaran. Jadi talqinzikir berarti pelajaran zikir. Bagi seorang 

yang akan mengikuti Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah ia diharuskan 

belajar zikir terlebih dahulu, atau harus bai’at terlebih dahulu. Disini yang 

mentalqin adalah orang yang berwenang yaitu mursyid, atau orang lain yang 

sudah mendapat kewenangan dari mursyid tersebut (wakil talqin).  

 Kedua, zikir jahr, yaitu berdzikir dengan suara keras, yaitu mengucap lafal 

“Laa ilaha illallah” dengan suara keras, baik sendiri-sendiri atau secara 

bersama-sama.  

 Ketiga, zikir khafi, yaitu berzikir tanpa suara, di lakukan di qalbu, yang 

mana tekniknya harus ditalqin oleh seorang mursyid,sebagaimana rasulallah 

mentalqin sahabat Abu Bakar yaitu; dengan menutup mata, merapatkan gigi, 

                                                             
82Sri Mulyati, et. al., op. cit., hlm. 253. 
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melipat ujung lidah, serta dagu dirapatkan kearah dada sebelah kiri, itulah 

sanubari berzikir dengan menyebut nama zat Allah.  

 Keempat, shalat sunah rawatib, yaitu shalat sunah yang mengikuti shalat 

fardhu, atau bisa disebut dengan shalat sunah qobliyah-ba’diyah. Shalat sunah 

rawatib hukumnya terbagi dua. Pertama, sunah mu’akkad yaitu 2 rakaat 

qobliyah dzuhur, 2 rakaat ba’da dzuhur, ba'da maghrib, ba’da isya dan 2 

rakaat qabla subuh. Kedua, ghairu mu’akkad, yaitu 2 atau 4 rakaat qobla asar 

dan 2 rakaat qobla isya.  

 Kelima, shalat sunah nawafil, ada beberapa macam. Yaitu; shalat sunah 

mutlaq, jam’ah, awwabin, syukru ni’mah, dhuha, istiharah, tasbih, hajat, 

taubat, tahajjut, sukrutul wudhu, tahiyat masjid, isyraq, witir dan lain-lainnya.  

 Keenam, praktik zikir dalam tarekat ini, khususnya zikir lataifadalah 

mengikuti kejadian falsafah kejadian manusia yang dirumuskan oleh Syaikh 

Ahmad Fruqi al-Sirhind. 

 Jadi zikir pertama yang diamalkan murid adalah zikir nafi-isbat, dengan 

suara jahr (keras), inilah yang merupakan inti ajaran tarekat Qadiriyah. 

Setelah itu, murid dapat melangkah kepada metode berikutnya yaitu ismu-zat, 

yang lebih menekankan pada zikir sirr yang merupakan inti ajaran tarekat 

Naqsyabandiyah.83 

 Syaikh Ahmad Khatib merupakan mursyid Tarekat Qadiriyah, di samping 

juga mursyid dalam Tarekat Naqsyabandiyah. Beliau meramu kedua tarekat 

tersebut dan mengamalkan kedua jenis zikir yaitu zikir jahr (Qadiriyah) dan 

                                                             
 83Zainul Adzfar, op. cit., hlm. 119-121. 
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zikir khafi (Naqsyabandiyah) dan mengajarkannya dalam satu kesatuan. 

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti dari sanad mana beliau menerima 

“hirqah shufiyah” dari Tarekat Naqsyabandiyah karena beliau hanya 

menyebutkan silsilah tarekatnya dari sanad Tarekat Qadiriyah saja. 

Kemungkinan beliau mendapat bai’at dari Tarekat Naqsyabandiyah karena 

saat beliau di Mekkah, ajaran Tarekat Naqsyabandiyah memang tersebar 

dengan nyata di Mekkah dan Madinah. 

 Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa tarekat ini mengambil dua 

nama tarekat yang telah berkembang sebelumnya yaitu Qadiriyah dan 

Naqsyabandiyah.Tarekat Qadiriyah sendiri dibangun oleh Abdul Qadir al-

Jilani yang mengacu pada tradisi mazhab Iraqi yang dikembangkan oleh al-

Junaid, sedangkan tarekat Naqsyabandiyah dibangun oleh Muhammad bin 

Muhammad Baha'ad ad-Din al-Umais al-Bukhari Naqsyabandi yang 

didasarkan tradiai al-khurasani yang dipelopori oleh al-Busthami. Disamping 

itu keduanya juga mempunyai cara-cara yang berbeda terutama dalam 

menerapkan cara cara zikir keras dan jelas (zikir jahr),dalam menyebutkan 

nafi dan itsbat yakni La ilaha illa Allah. Sementara Naqsyabandiyah lebih 

suka memilih zikir dengan cara lembut dan samar (khafi), pada pelafalan 

isma-dzat, yakni Alla-Allah-Allah.84 

 Ketentuan zikir yang telah diformulasikan oleh Syekh Ahmad Khatib pada 

Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah dalam bentuk Nafi wa Itsbat atau 

dengan isma-dzat, merupakan satu bentuk bimbingan praktis yang didorong 
                                                             

84 Ajid Thohir, Gerakan Politik Kaum Tarekat :Telaah Historis Gerakan Politik 
Antikolonialisme Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Pulau Jawa, (Bandung : Pustaka 
Hidayah, 2002), hlm. 50. Cet. ke-1. 
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dan didasari ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga jalan spiritualnya diformulasikan 

sedemikian lebih efektif, mudah dirasakan dan diresapkan dalam hati bagi 

orang yang melakukannya  baik dalam bentuk zikir jahr maupun dalam 

bentuk sir.  

 Secara rinci Syekh Ahmad Khatib merumuskan cara-cara meresapi zikir 

kepada Allah agar sampai pada tingkat hakikat atau kesempurnaan, yaitu 

pertama, salik hendaklah berkonsentrasi dan membersihkan hatinya dari 

segala cela sehingga dalam hati dan fikirannya tidak ada sesuatu pun selain 

Zat Allah, kemudian meminta limpahan karunia dan kasih sayang-Nya serta 

pengenalan yang sempurna melalui perantaraan mursyid (syaikh). Kedua, 

ketika mengucapkan lafal-lafal zikir terutama Nafi Nafi wa Isbat La ilaha illa 

Allah, hendaknya salik menarik gerakan melalui suatu trayek dibadannya,dari 

pusat perut sampai otak kepala. Kemudian ditarik kearah bahu kanan dan dari 

sana dipukulkan dengan keras ke jantung. Disini kepala juga ikut bergerak 

sesuai dengan trayek zikir. Dari bawah ke atas ditarik kata La dengan ukuran 

tujuh mad, kemudian kata ilaha ditarik ke bahu kanan dengan ukuran yang 

sama dan akhirnya kata illallah dipukulkan ke jantung dengan ukuran yang 

lebih lama sekitar tiga mad. Dan yang ketiga dengan memusatkan zikir pada 

titik halus(lathaaif) dalam anggota badan. Titik-titik halus semacam latifah al-

Qalb terletak dibawah susu kiri berukuran dua jari. Latifah ruh terletak di 

bawah susu kanan berukuran dua jari. Latifah as-Sir terletak berptepatan 

dengan susu kiri berukuran dua jari.Latifah al-khafi letaknya bertepatan 

dengan susu kanan berukuran dua jari. Latifah al-akhfa letaknya ditengah 
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dada dan  latifah an-Nafs letaknya dalam dahi dan seluruh kepala. Sedangkan 

unsur-unsur yang empat (Anaasir al-Arba’ah) adalah seluruh anggota badan 

harus merasakan zikir dan merasakan hakikatnya. Maka di sinilah seluruh 

badan dituntut untuk menyempurnakan dan melengkapi dalam membantu zikir 

lathaif tadi. 85 Setelah selesai zikir dengan bilangan ganjil (minimal 165), 

kemudian mengakhirinya dengan bacaan Sayyiduna Muhammadun Rasulullah 

Shallallahu “alaihi wassalam.86 

 Penyebaran Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah dianggap tidak 

berhasil selain di Asia Tenggara, dan paling sukses di Indonesia. Syaikh 

Ahmad Khatib dikenal memiliki banyak wakil, diantaranya Syaikh Abdul 

Karim di Banten, Syaikh Ahmad Thalhah di Cirebon, Syaikh Ahmad 

Hasbullah di Madura, Muhammad Ismail Ibn Aburrahim di Bali, Syaikh Yasin 

di Kedah Malaysia, Syaikh Haji Ahmad di Lampung, dan Syaikh Muhammad 

Makruf Ibn Abdullah Al-Khatib di Palembang. Penyebaran ajaran tarekat ini 

mulai dilakukan di daerah masing-masing. Syaikh Abdul Karim Banten 

menyebarkan Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah di Singapura beberapa 

tahun sebelum pulang ke Lempuyangan pada tahun 1872 dan dipanggil ke 

Mekkah tahun 1876 sebagai pimpinan tertinggi Tarekat Qadiriyah 

WaNaqsyabandiyah di sana. 

 Penyebaran Tarekat Qadiriyah WaNaqsyabandiyah di Sambas Kalimantan 

Barat (tempat asal Syaikh Ahmad Khatib) dilakukan oleh dua orang wakilnya 

yaitu Syaikh Naruddin dari Filipina, dan Syaikh Muhammad Sa’ad dari 

                                                             
 85Ibid., hlm. 75. 

86Cecep Alba, loc. cit. 
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Sambas. Namun, penyebaran Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah di luar 

Jawa dianggap tidak optimal karena di luar Jawa Tarekat Qadiriyah 

Naqsyabandiyah tidak didukung dengan fasilitas lembaga permanen seperti 

pondok pesantren. 87  Setelah Syaikh Ahmad Khatib wafat (1878 M), 

pengembangan Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah dilakukan oleh salah 

seorang wakilnya yaitu Syaikh Thalhah bin Talabuddin di kampung Trusmi 

desa Kalisapu Cirebon. Salah seorang muridnya yang bernama Abdullah 

Mubarok bin Nur Muhammad dari Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat yang 

selanjutnya dikenal Abah Sepuh. 

 Sepeninggal Abah Sepuh, kepemimpinan spiritual dalam Tarekat 

Qadiriyah dan Naqsyabandiyah turun kepada putra beliau yaitu Syekh Ahmad 

Shahibul Wafa Tajul Arifin yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Abah 

Anom. Dari Suryalaya Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah menyebar 

hampir ke semua wilayah di Nusantara, bahkan ke beberapa negara jiran 

seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan beberapa negara lainnya. 

 Tiap hari orang-orang datang ke Suryalaya baik sendiri-sendiri maupun 

berjamaah untuk belajar mengamalkan Tarekat Qadiriyah WaNaqsyabandiyah 

kepada Abah Anom. Karena keterbatasan kemapuan secara fisik , Abah Anom 

mengangkat wakil yang bertugas untuk memberikan ijazah amaliah Tarekat 

Qadiriyah dan Naqsyabandiyah kepada siapa saja yang mau mengamalkan 

ajaran Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Wakil tersebut selanjutnya 

disebut wakil talqin, selain wakil talqin bertugas memberikan ijazah zikir atau 

                                                             
 87Sri Mulyati, op. cit., hlm. 258-259. 
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talqin zikir kepada para salik, tugas utama lainnya adalah membina ikhwa 

yang sudah bertalqin agar benar dalam pengamalannya. Pembinaan ikhwan-

ikhwan yang sudah talqin biasanya dilakukan dalam khataman dan 

manaqiban. Khataman diselanggarakan minimal satu kali dalam satu minggu, 

dan manaqiban minimal satu kali dalam satu bulan. Semakin sering seseorang 

melaksanakan khataman dan manakiban semakin baik pengaruhnya terhadap 

kesucian hati dan kesalehan.88 

 

C. Pengertian Spiritualitas 

1. Spiritualitas 

 Secara bahasa, spiritualitas berasal dari bahasa Latin yaitu Spiritus yang 

berarti roh, jiwa, semangat.89 Dalam arti sebenarnya, spiritualitas berarti hidup 

berdasarkan atau menurut roh. Dalam konteks hubungan dengan transenden, 

roh tersebut yaitu roh Allah sendiri. Spiritualitas adalah hidup yang didasarkan 

pada pengaruh dan bimbingan roh Allah. Spiritualitas juga dapat diartikan 

sebagai penghayatan batiniah terhadap Tuhan melalui laku-laku tertentu yang 

sebenarnya terdapat pada setiap agama, tetapi  tidak semua pemeluk agama 

menekuninya.90 

  Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai 

tujuan dan makna hidup. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa kata 

"spiritual" itu diambil dari bahasa Latin, “Spiritus”, yang berarti sesuatu yang 

                                                             
 88 Cecep Alba, op. cit., hlm. 164. 
 89Agus. M. Hardjana, Religiositas, Agama dan Spiritualitas,(Yogyakarta: Kanisius, 
2009), hlm. 64. 
 90Ali Maksum, Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern : Telaah Signifikasi 
Konsep Tradisionalisme Islam, (Surabaya : PS4M, 2003), hlm. 79. 
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memberikan kehidupan atau vitalitas. Dengan vitalitas itu maka hidup kita 

menjadi lebih "hidup". Spiritus ini bukan merupakan label atau identitas 

seseorang yang diterima dari atau diberi kan oleh pihak luar, seperti agama, 

melainkan lebih merupakan kapasitas bawaan dalam otak manusia.91 

 Kata spiritual menegaskan sifat dasar manusia, yaitu sebagai makhluk 

yang secara mendasar dekat dengan Tuhannya, paling tidak selalu mencoba 

berjalan ke arah-Nya. Kata spiritual sebagai sifat bagi manusia disisipkan 

dalampengertian ini menunjuk kepada sosok manusia yang dekat dan sadar 

akan diri dan Tuhannya.92 

 Spiritualitas sebetulnya menunjukkan arti beragam, dan memang hampir 

tidak ada satu definisi yang disepakati bersama. Istilah ini memiliki makna 

yang beragam tergantung konteks penggunaannya sehingga dengan demikian 

definisi spiritualitas tergantung pada perspektif yang digunakan. Dalam kajian 

ini spiritualitas dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Otak 

membuat Tuhan menjadi sesuatu yang dialami sebagai pengalaman empirik. 

Karena itu, bagi seseorang yang memiliki spiritualitas Tuhan itu akan 

mengalami internalisasi (berupa pengalaman spiritual dan emosi positif) dan 

eksternalisasi (makna hidup dan ritual).93 

 Ada empat hal yang merupakan manifestasi spiritualitas yang dapat 

diamati, dan karena itu secara konseptual bisa didefinisikan dan selanjutnya 

secara psikometrik dapat diukur. Empat hal tersebut adalah ritual, pengalaman 
                                                             
 91 Akhirin, loc. cit. 
 92Abdul Kadir Riyadi,  Antropologi Tasawuf Wacana Manusia Spiritual dan 
Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm.15. 
 93Taufiq Pasiak, Tuhan dalam Otak Manusia, Mewujudkan Kesehatan Spiritual 
Berdasarkan Neurosains,(Bandung: Mizan, 2012), hlm.336-337. 
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spiritual, makna hidup dan emosi-emosi positif (syukur, sabar, ikhlas). Empat  

hal tersebut merupakan God Experienced, yang secara teoretis dapat dirinci 

dengan tabel berikut:94 

 

Variabel  

Spiritualitas 
Definisi KeyWord Indikator 

Makna 

Hidup 

Penghayatan 

intrapersonal 

ditunjukkan 

dalam hubungan 

sosial 

(interpersonal) 

yang bermanfaat, 

menginspirasi 

bagi kehidupan 

manusia. 

Isnpiring-Legacy 

(menumbuhkan 

keingingan meneladani-

mewariskan sesuatu 

uang bernilai tinggi 

bagi kehidupan) 

-Menolong 

dengan 

spontan 

-Memegang 

teguh janji 

-Jujur 

-Keselarasan 

dan 

kebersamaan 

-Memaafkan 

Emosi 

Positif 

Kemampuan 

mengelola pikiran 

dan perasaan 

dalam hubungan 

intrapersonal 

-Syukur  

-Sabar  

-Ikhlas 

-Senang 

terhadap 

kebahagiaan 

orang lain 

-Optimis 

                                                             
 94Ibid., hlm. 342. 
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sehingga 

mendasari 

kemampuan 

bersikap dengan 

tepat. 

pertolongan 

Tuhan 

-Mampu 

mengendalikan 

diri 

-Bahagia 

ketika 

melakukan 

kebaikan 

-Bisa berdamai 

dengan dengan 

keadaan sulit 

-Bisa 

mengambil 

hikmah 

Pengalaman 

Spiritual 

Pengalaman 

spesifik dan unik 

terkait hubungan 

dirinya dengan 

Tuhan dalam 

berbagai 

tingkatannya. 

-Estetika(Pengalaman 

inderawi biasa yang 

bersifat estetis) 

- Takjub (pengalaman 

inderawi yang sensional 

dan tak lazim) 

-Penyatuan(pengalaman 

non inderawi) 

-Merasakan 

dekat dengan 

alam semesta 

-Menemukan 

Tuhan dibalik 

semua 

peristiwa 

-Mengalami 
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menyatu 

dengan Tuhan 

Ritual Tindakan 

terstruktur, 

sistematis, 

berulang, 

melibatkan aspek 

motorik, kognisi 

dan afeksi yang 

dilakukan 

menurut cara 

tertentu baik 

individu maupun 

komunal. 

-Kebutuhan (ritual yang 

karena kebutuhan) 

-Rasa kehilangan 

sesuatu(jika tidak 

melaksanakannya) 

-Bentuknya bisa berupa 

sholat, doa, sedekah, 

membaca kitab suci , 

dll. 

-Merasa 

ketergantungan 

(Membutuhkan 

Tuhan) 

-Merasakan  

adanya dialog 

dengan Tuhan 

-Merasakan 

ketentraman 

-Merasakan 

kasih sayang 

Tuhan 

-Takut 

melakukan 

dosa 

 

 Berangkat dari rumusan konsep diatas, penulisan ini tidak dimaksudkan 

mengukur spiritualitas jemaah, tetapi hanyaberusaha memotret bentuk 

spiritualitas dari para jemaah, faktor yang mempengaruhi dan motivasi jemaah 

mengikuti kegiatan zikir. 


