
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ajaran dan pemahaman masyarakat telah mengambil Al-Qur’an 

sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW melalui perantara malaikat Jibril.
1
 

 Kitab suci ini telah dilakukan oleh mereka sebagai sumber 

petunjuk dan pedoman hidup (manhajjul hayah).
2
 Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa kebaktian-kebaktian publik dan pribadi kaum muslimin, serata 

dilantunkan dari barbagai acara  resmi maupun keluarga. Disamping itu 

meyakini bahwa melakukan pembacaan terhadap Al-Qur’an dipandang 

sebagai tindakan ke shalehan dan pelaksanaan ajarannya merupakan 

kewajiban bagi umat muslim.
3
 

 Fenomena masyarakat muslim dalam memperlakukan Al-Qur’an 

sebagai kitab sucinya terlihat dari barbagai kitab sucinya terlibat dalam 

berbagai apresiasi yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah 

mengapresiasikan Alqur”an sebagai seni bacaan Al-Qur’an sebagaimana 

yang terlihat dalam momen Musabaqoh Tilawatil Al-Qur’an (MTQ).
4
 

Demikian juga terlihat mereka yang mengapresiasikan Al-Qur’an melalui 
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seni kaigrafi. Selain itu, masih banyak apresiasi yang bisa di lihat di 

kalangan masyarakat muslim dalam memperlakukan Al-Qur’an. 

Masyarakat muslim secara keseluruhan meyakini bahwa membaca 

Al-Qur’an merupakan amal yang sangat mulia dan bernilai ibadah (al-

muta’abaduh bitilawatihi). Oleh karena itu masyarakat muslim terpanggil 

untuk senantiasa membaca Al-Qur’an serta memberikan penghargaan dan 

penghormatan (ta’zim), seraya berharap pahala dan berkah dari Allah 

melalui Al-Qur’an. Lebih jauh lagi, membaca Al-Qur’an bagi masyarakat 

muslim bukan saja menjadi amal ibadah, tetapi membaca Al-Qur’an 

diyakini sebagai penyembuh (syifa) ketika kondisi kejiwaannya sedang 

gelisah. 

Dari masa ke masa, umat islam memiliki banyak perkembangan 

pemikiran dari berbagai bidang, seperi bidang fiqih, hadits, tafsir, filsafat, 

Tasawuf da lain-lain. Masing-masing bidang keilmuan merupakan satu 

kesatuan yang utuh dan bermuara pada satu sumber yaitu kitab suci Al-

Qur’an. Adapun sebuah bidang keilmuan Islam tersebut dalam bentuk 

ijtihad kaum muslimin, terutama pada masa awal abad Hijri dalam 

mencapai kemuliaan di sisi Allah. 

Untuk mendapatkan petunjuk Al-Qur’an, seorang muslim harus 

membaca, memahami isinya, serta mengamalkannya. Pembacaan al-quran 

itu sendiri menghasilkan pemahaman beragam menurut kemampuan 

masing-masing, pemahan tersebut melahirkan perilaku yang beragam pula 
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sebagai tafsir Al-Qur’an. Dalam praktis kehidupan baik dalam tataran 

teologis, filosofis psikologis maupun kultural. 

Dalam bidang tasawuf atau dalam bahasa inggris sufisme, 

merupakan disiplin keilmuan dan tingkah laku spiritual mempunyai 

banyak aspek yang menjadikanya sulit untuk menetapkan definisi khusus 

untuk istilah itu. Akan tetapi semua kaum sufi mengalami “pengalaman” 

yang sama, walaupun sifat pengalaman itu berbeda-beda. Ibrahim Beisuni 

seorang sarjana mesir yang merumuskan definisi tasawuf sebagai 

“keterbangunan fitrah yang mengarahkan jiwa yang berkesungguhan, 

untuk berjuang sehingga iya mencapai pengalaman-pengalaman sampai 

dan hubungan langsung dalam wujut mutlak”.
5
  

Sesuai dengan definisi tersebut sebenarnya telah berkembang sejak 

zaman Rosulullah SAW, para tabi’in hingga di zaman modern sekarang 

ini. Namun demikian istilah tasawuf atau sufisme baru digunakan pada 

abad ke-2 atau ke-3 hijriyah, ketika manusia telah banyak tergoda oleh 

gemerlapnya dunia dan meninggalkan usaha yang bersungguh sungguh 

untuk akhirat.
6
 Fakta sejarah juga membuktikan bahwa Rosulullah sendiri 

sebelum diangkat menjadi rosul, berulangkali melakukan tahannus dan 

Khalwat di gua Hira dengan tujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan 

kebersihan hati.
7
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Pada masa-masa selanjutnya para pelaku tasawuf sudah banyak 

dijumpai hampir merata di seluruh penjuru dunia Islam dengan metode 

yang lebih sistematis dan terorganisir. Inilah yang kemudian dikenal 

sebagai istilah Tarekat yang metodenya sudah disusun secara sistematis 

oleh seseorang yang secara ruhaniyah sudah mendapat pencerahan. 

Adapun metode tersebut berupa taha-tahap (maqomat) yang harus dilalui 

oleh seorang murid, dan pada setiap tahap tersebut mempunyai sifat dan 

penekanan yang berbeda dan biasanya berpengaruh terhadap keadaan 

ruhani sang murid (Ahwal). 

Di kalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai posisi 

tasawuf dalam Islam yakni adanya pendapat yang pro dan kontra. Mereka 

yang berpendapat pro menyatakan bahwa seorang akan mencapai derajat 

makrifat hanya melalui seorang guru sepritual (mursyid). Sedangkan 

mereka yang berpendapat kontra menyatakan bahwa seseorang akan 

mencapai ma’rifat tanpa bimbingan seorang guru sepiritual (mursyid) 

sekalipun. Adapun peneliti dalam hal ini lebih sependapat dengan 

pendapat yang pertama yakni yang menyatakan bahwa seseorang akan 

mencapai derajat makrifat hanya dengan bimbingan guru spiritual 

(Mursyid), sebab seorang hamba akan sangat mungkin terjerumus ke 

dalam kesesatan bila tidak melalui bimbingan seorang guru spiritual 

(Mursyid) yang telah sudah dan mampu mencapai derajat ma’rifatullah. 

Tarekat dikategorikan menjadi dua, yang dengan itu akan dapat 

diketahui apakah sebuh tarekat bisa dinyatakan shahih (benar) ataukah 
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batal  yakni mu’tabarah adalah Tarekat yang bersambung sanadnya kepada 

Rosulullah SAW. Sedangkan ghairu mu’tabarah merupakan kebaikan dari 

mu’tabarah. Menurut jam’iyyah Ahli al-thariqah al-mu’tabarah al-

nahdiyyah sebuah organisasi yang mewadahi tarekat mu’tabarah 

jumlahnya ada 44,
8
 baik yang terkenal (Masyhur) dan banyak pengikutnya 

maupun yang bersifat lokal dan tidak begitu dikenal. 

Sedangkan di Indonesia yang berkemang dan banyak pengikutnya 

antara lain Tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyyah, Syattariyah Syatziliyah. 

Sedangkan Tijaniyah, Khalwatiyah, Sammaniyah dan Rifa’iyah hanya 

terdapat di sebagian daerah saja. Adapun selain yang telah disebutkan, 

keberadaannya di Indonesia tidak diketahui namun disini penulis hanya 

akan menggali lebih dalam mengenai sumber ajaran salah satu tarekat di 

Indonesia. Yakni Tarekat Naksyabaniyah di Desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso. beberapa alasan yang menjadi daya 

tarik penulis mengangkat tema ini karena adanya beberapa tudingan dan 

klaim sesat terkait dengan Ajaran-ajaran, praktek ritual dalam tarekat 

tersebut yang bagi sebagian kalangan masyarakat awam menyalahi aturan, 

seperti latar belakang Kadirun Yahya yang pernah tidur serumah dengan 

seorang pendeta, serta perilaku muridnya yaitu para Jamaah Tarekat 

Naksyabandiyah pimpinan syeh ayahanda Guru Kadirun Yahya yang tidak 

mencerminkan sebagai seorang murid yang patuh terhadap Ajaran Tarekat 

Naqsyabandiyah. Karena cenderung terjadi perseteruan pendapat antara 
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para Jamah Tarekat Naksyabandiyah yang berada di Desa Kapuran 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Surau Ghausil Amin di 

Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso merupakan 

cabang Surau Ghausil Amin 1 Jember, yang berbeda pendapat dengan 

masyarakat di sekitarnya. 

Terlepas dari Justifikasi tersebut, penulis menganggap sangat 

penting untuk menggali lebih dalam mengenai sumber ajaran Tarekat 

Naqsyabandiyah Syeh Kadirun Yahya yang berada di Desa Kapuran Surau 

Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Bondowoso: apakah sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dan hadits - 

sehingga tidak ada alasan untuk mengklaim sesat terhadap tarekat ini - 

ataukah justru menyalahi dan ada penyelewengan dari kandungan 

keduanya, yang ber implikai pada kecaman dan klaim sesat dari golongan 

masyarakat sekitarnya.  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, 

maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana ajaran Tarekat Naksyabandiyah surau Gahusil Amin di 

Desa Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso? 

2. Bagaimana pemahaman pengikut Tarekat Naksyabandiyah di Desa 

Kapuran Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan  

a. Mengetahui hal-hal yang dijadikan sumber ajaran Tarekat 

Naksyabandiyah Surau Ghausil Amin di Desa Kapuran Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

b. Mendeskripsikan pemahaman pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di 

Desa Kapuran terhadap sumber ajarannya dan mendeskripsikan 

pengaruh dalam kehidupan sehari hari. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sangat berguna bagi kehidupan 

umat muslim, untuk mengetahui ajaran dan pemahaman, mengkaji 

teori-teori keislaman secara mendalam, memahami isi kandungan Al-

Qur’an yang apabila di terapkan akan membuahkan hasil yang sangat 

luar biasa. 

b. Secara prakmatis penelitian ini juga berguna untuk memperkaya 

wacana sosio-religious masyarakat muslim tentang Ajaran dan 

Pemahaman yang berkembang dalam konteks ke - Indonesiaan. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting 

yang menjadi penting sehingga menjadi titik perhatian peneliti didalam 

judul penelitian. Tujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap 

makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.
9
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a. Pengertian ajaran 

Ajaran adalah merupkan sebuah hal-hal yang di dapat atau bisa 

dikatakan dipelajari. Istilah ajaran sangat berkaitan dengan yang 

namanya  Mazhab. Mazhab disini adalah hah-hal yang berhubungan 

dengan hukum dalam agama, Mazhab memiliki dua makna, pertama 

haluan atau aliran mengenai hukum fiqih yang menjadi pengikut 

agama islam. Dikenal ada empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, 

Hammbali, maliki dan syafi’i. Namun seperti telah dicatat, pemakaian 

mazhab sudah diperluas ke bidang-bidang yang tidak berhubungan 

dengan agama. Seperti dalam makna ke dua “golongan pemikir yang 

sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, 

cabang kesenian, dan sebagainya yang berusaha untuk memajukan hal 

tersebut”, misalnya bidang politik ekonomi, hukum dan bidang ilmu 

pengetahuan yang lain. 

b. Pemahaman. 

Definisi pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. 

Menurut Nana Sardjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya 

peserta didik dapat menjelaskan susunan kalimatnya sendiri atas apa 

yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah 

di contohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus 

lain.
10

 Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012:44), 

pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna 

                                                 
10
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dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan 

menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang 

disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sementara 

Benjamin S. Bloom (Anasudijono, 2009:50) mengatakan bahwa 

pemahaman (komprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan 

kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang 

dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi 

apabila dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia 

pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada disekitarnya. 

c. Pengertian Tarekat Naksyabandiyah  

Tarekat Naksyabandiyah merupakan salah satu Tarekat yang 

luas penyebarannya, umumnya di wilayah Asia, Bosnia-hersegovina, 

dan wilayah Dagestan, Rusia. 

Tarekat ini mengutamakan pada pemahaman hakikat dan 

Tasawuf yang mengandung unsur-unsur pemahaman rohani yang 

spesifik, seperti tentang rasa atau “zok”. Didalam pemahaman yang 

meng “isbat” akan sifat “maanawiyah” yang maktub di dalam “roh” 

anak-anak Adam maupun pengakuan di dalam “fanabillah” yang 

melibatkan dzikir-dzikir hati (hudurun kalbu). 
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Didalam tarekat terdapat beberapa ajaran yang berada 

didalamnya, dalam artian berdzikir dengan cara dan metode tersendiri, 

tergantung pada guru spiritualnya sendiri (mursyid). 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan proses penelitian agar masalah yang diteliti 

tepat dianalisa secara cermat dan sistematis dan berada dalam jalur yang 

ditentukan maka penulis akan mengikuti sistematika penelitian sebagai 

berikut:  

Bab I memuat pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar 

belakang, fokus penelitian, tujuan peneltian, manfaat penelitian, definisi 

istilah dan sitematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk 

memperoleh gambaran umum dari skripsi ini. 

Bab II menjabarkan mengenai  penelitian terdahulu dan kajian 

teori,fungsi dari bab  dua ini adalah untuk mengetahui dari hasil-hasil 

penelitian yang pernah ada di bidang-bidang yang sama, serta 

membicarakan teori yang terkait dengan topic penelitian ini. 

Bab III pada penelitian ini mendeskripsikan secara komprehensif 

metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulkan data, analisa data, 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Fungsi bab tiga ini adalah 

untuk acuan atau pedoman dalam penelitian ini, berupa langkah-langkah 

yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah. 



11 

 

Bab IV akan gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis, 

serta pembahasan temuan. Fungsi bab empat ini adalah pemaparkan data 

yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam 

rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

Sementara bab V adalah berisi penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran-saran. Kesimpulan merupakan penegasan atas analisa yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan cara menjawab rumusan 

masalah yang telah diajukan pertama. Sedangkan saran-saran berisi 

evaluasi singkat penulis selama proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


