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  MOTTO 
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“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi 

tenteram’”. (QS. Ar-Ra’d: 28).*

*

                                                            

* Depag RI, Alquran dan Terjemah, 28. 

iv 
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ABSTRAK 

Mohammad Muzakki Zidni Nurol Ulaa, 2022.Pengajian Rutin Rotibul Haddad 
dalam Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial di Masjid Roudhotul 
Muchlisin Jember. 

 Pengajian rutin rotibul haddad merupakan salah satu zikir yang di gunakan 
seseorang untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Swt, dengan sungguh-
sungguh agar apa yang menjadi keinginannya terkabulkan. Karena di dalam dzikir 
tersebut juga banyak do’a-do’a yang dipanjatkan. Seperti yang dilakukan di 
Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember yang melakukannya dengan rutin, 
selain itu ada kajiannya juga di mana para jamaahnya dapat penjelasannya 
langsung tentang materi-materi kehidupan sehari-hari, apalagi materinya sesuai 
dengan zaman di era milenial ini, seperti; meningkatkan keimanan, sholat 
tahajjud, hidayah, dan lainnya. 

Fokus penelitian yang diteliti di skripsi ini adalah: 1) Bagaimana 
pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan 
masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember ? 2) Bagaimana 
tantangan keimanan masyarakat era milenial yang mengikuti pengajian rutin 
Rotibul Haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember ? 3) Apa saja faktaor-
faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengajian rutin rotibul 
haddad dalam menambah keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul 
Muchlisin Jember ? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan masyarakat era 
milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember. 2) Untuk mendeskripsikan 
tantangan keimanan masyarakat era milenial yang mengikuti pengajian rutin 
rotibul haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember. 3) Untuk mendeskripsikan 
faktaor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengajian rutin 
Rotibul Haddad dalam menambah keimanan masyarakat era milenial di Masjid 
Roudhotul Muchlisin Jember. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian 
deskriptif. Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan Purposive 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 
studi dokumenter. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif model 
Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi: pengumpulan data, 
kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangusi metode.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka hasil temuannya antara 
lain: 1) Pelaksanaan pengajian rutin ratibul haddad dibagi menjadi tiga, yang 
pertama yaitu perencanaan pelaksanaan pengajian rotibul haddad dimulai dengan 
shalat maghrib secara berjamaah, membaca ratibul haddad, shalawat Nabi, shalat 
isya secara berjamaah, dan diakhiri dengan pengajian, yang kedua pelaksanaan 
pengajian rutin rotibul haddad menggunakan metode bashiron dan medianya 
menggunakan peralatan mikrofon, sound, buku rotib, kitab, al quran, alat 
perekam, yang ketiga evaluasi pengajian rutin rotibul haddad yaitu berjalan 
dengan lancar walaupun ada masalah kecil yang dapat diselesaikan. 2) Tantangan 
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keimanan masyarakat era milenial dari beberapa wawancara yang telah dilakukan 
adalah rata-rata masih ada yang menunda-nunda waktu shalat karena masih ada 
pekerjaan yang belum selesai atau masih di perjalanan, pengaruh dari teman-
temanya sendiri. 3) Faktor yang mendukung yaitu adanya pengurus yang 
mengurusi jalannya acara ratibul haddad, sarana dan prasarana yang telah 
disediakan, sedangkan faktor penghambatnya hanya masalah kecil yang dapat 
diselesaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Zaman yang semakin berkembang ini banyak godaan-godaan yang 

mudah sekali kita terjerumus kedalamnya, apabila kita tidak benar-benar 

memilih dan memilahnya seperti halnya berita yang belum tentu itu benar. 

Alat canggih yang salah satunya seperti handphone yang mana bisa membuat 

lalai pemiliknya, toko perbelanjaan yang semakin mewah. Apabila hati kita 

tidak di kontrol terhadap  perkembangan zaman yang semakin maju dan 

canggih ini maka kita akan terjerumus dan iman ini akan goyah, akan selalu 

menunda-nunda kewajiban kita sebagai seorang hamba. Maka kita seharusnya 

banyak-banyak berzikir di manapun dan kapanpun agar hati ini tidak mudah 

goyah dan benteng keimanan ini kuat. Seperti firman Allah dalam surah Ali 

„Imran ayat 190-191 yang berbunyi: 

                 

                   

                 

               

    

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil 

berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 

1 
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“Ya Tuhan Kami, Tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 

Maha Suci Engkau, Maka Peliharalah Kami dari siksa neraka”. (QS. 

Ali „Imran ayat 190-191).
1
 

 

Iman akan menerangkan jalan kehidupan, sebab mata hatinya selalu 

tajam memperhatikan dan memahami akan kebenaran yang ada di balik 

kejadian. Setiap kejadian pada hakikatnya bersifat spiritual dan iman adalah 

satu-satunya yang dapat menangkap kebenaran spiritual itu, yang kemudian 

menjadi hidayah Illahi.
2
 Ibadah dibagi menjadi dua yaitu ibadah khasanah 

(ibadah yang pelaksanaanya langsung menghadap kepada Allah) dan ibadah 

„ammah (ibadah yang pelaksanaannya berurusan dengan duniawi tetapi 

niatnya ikhlas karena Allah).
3
 

Zikir merupakan ibadah khasanah yang mana hubungannya kepada 

Allah Swt, zikir ini identik dengan ibadah yang berupa perkataan dan macam-

macam zikir itu juga banyak sekali salah satunya adalah rotibul haddad.
4
 

Rotibul haddad adalah kumpulan berbagai zikir yang di rangkai atau di susun 

oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang ulama yang hidup di abad ke 11 

Hijriyah.
5
 Rotibul haddad bisanya di laksanakan di masjid, musholla atau 

boleh dengan anjangsana, tetapi lebih utamanya bisa di laksanakan di masjid 

karena Masjid itu adalah baitullah yang mana kalau seseorang masuk masjid 

dan niat ber‟itikaf maka akan dapat pahala apalagi zikir dengan rotibul 

haddad secara berjamaah.  

                                                 
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah, ( Bandung: Jabal, 2010), 190-

191. 
2
 Musa Asy‟arie, Dialektika Agama Untuk Pembebasan Spiritual (Yogyakarta: LESFI, 2002), 23. 

3
 Ahmad Thib Raya, Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

142. 
4
 Rahman Ritonga, Fiqih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 7. 

5
 Muhsin Al Jufri, Kupas Tuntas Ratib Al-Haddad (Tangerang: Putera Bumi, 2016), 49. 
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Seseorang atau manusia pasti membutuhkan ketenangan dalam 

hidupnya, alasannya karena pengaruh dari media sosial, urusan rumah tangga 

dan berbagai persoalan hidup yang lain. Apabila hal seperti itu tidak di 

landasi dengan nilai dasar agama maka seseorang itu hidupnya akan 

terjerumus pada sesuatu hal membuatnya lalai bahkan hal yang di larang oleh 

Allah Swt, maka seseorang tersebut harus seimbang antara urusan dunianya 

dan juga selalu mendekatkan diri dengan Allah Swt, agar imannya kuat dan 

meningkat. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra‟d ayat 28, tentang 

orang yang beriman itu hidupnya akan tentram jika mengingat Allah Swt. 

                         

      

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati 

menjadi tentram. (QS. Ar-Ra‟d ayat 28).
6
 

Alasan pentingnya keimanan masyarakat era milenial ini sendiri karena 

setiap orang membutuhkan ketenangan dalam dirinya baik itu secara batin 

maupun dhahir dari setiap masalah yang di hadapinya. Salah satu solusi 

untuk menghadapi masalah tersebut selain lewat sosial media adalah 

mengikuti kajian-kajian yang diadakan di dalam masyarakat tersebut. Karena 

era milenial ini merupakan masyarakat yang sudah bisa mengoperasikan 

sosial media. Seperti di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember yang 

mempunyai salah satu program yaitu pengajian rutin rotibul haddad yang 

                                                 
6
 Depag RI, Alquran dan Terjemah, 28. 
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mana di dalamnya selain membaca zikir juga terdapat kajian yang membahas 

tentang hal-hal yang relevan dengan apa yang di hadapi sekarang. 

Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah kaum Muslimin, 

selain itu Masjid juga berfungsi sebagai penampungan kegiatan pelaksanaan 

ajaran kegiatan keagamaan melalui program yang telah di rencanakan. Salah 

satunya seperti Masjid Roudhotul Muchlisin yang memiliki salah satu bentuk 

program yang dilaksanakan secara rutin yaitu pengajian rotibul haddad di 

mana yang mengikutinya terdapat masyarakat era milenial. Masyarakat era 

milenial adalah mereka yang lahir di atas tahun 1980 sampai 1997. Pada masa 

era milenial ini tentunya mereka sangat membutuhkan ketenangan dalam 

hidupnya dari berbagai masalah yang di hadapinya, salah satunya adalah zikir 

yang mana banyak manfaatnya seperti menentramkan jiwa, keimanan lebih 

kuat dan terus meningkat apabila di kerjakan secara rutin. 

Tujuan dari kegiatan rutin rotibul haddad yang di laksanakan di Masjid 

Roudhotul Muchlisin ini berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan 

peneliti kepada narasumber yaitu gus fikri, isi dari wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

ya kalau di Al-Qur an itu sudah dijelaskan seperti; menenangkan 

hati, menentramkan, itu secara global. Sedangkan secara lokal adalah 

menguatkan akidah ahlussunnah wal jamaah, karena ternyata dari 

kelompok sebelah mengincar masjid-masjid seperti itu, salafi, 

wahabi kan mengincar masjid-masjid seperti itu. Masjid-masjid itu 

asalnya kurang ramai, begitu kita masuk jamaah ramai, nah 

kemudian mereka agak gemetar, mundur”.
7
 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tujuan pengajian rutin rotibul haddad di 

Masjid Roudhotul Muchlisin ada dua yaitu secara global dan secara lokal. 

                                                 
7
 H. M. Mushoddiq Fikri Farouq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2020. 
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Secara global tujuannya sudah jelas tertera di dalam Al-Qur‟an. Sedangkan 

secara lokal tujuannya adalah untuk menguatkan akidah ahlussunnah wal 

jamaah dan masjid-masjid tersebut agar tidak dimasuki oleh golongan salafi 

dan wahabi.  

Semua kaum muslim di harapkan untuk selalu berzikir kepada Allah 

Swt, agar keimanan mereka semakin kuat dan bertambah agar tidak mudah 

goyah. Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian yaitu dengan judul “Pengajian Rutin Rotibul 

Haddad Dalam Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini diambil dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, 

maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah 

keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember? 

2. Bagaimana tantangan keimanan masyarakat era milenial yang mengikuti 

pengajian rutin Rotibul Haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember? 

3. Apa faktaor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan masyarakat era 

milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujua penelitian ini diambil dari fokus penelitian di atas, maka dapat diambil 

tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad dalam 

menambah keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan tantangan keimanan masyarakat era milenial yang 

mengikuti pengajian rutin rotibul haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember. 

3. Untuk mendeskripsikan faktaor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan pengajian rutin Rotibul Haddad dalam menambah keimanan 

masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat 

yang bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten 

dengan permasalahan yang diangkat serta dapat memperkaya khazanah 

dan wawasan ilmu pengetahuan tentang pengajian rutin rotibul haddad 

dalam menambah keimanan masyarakat era milenial dari sudut pandang 

semua kalangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis diantaranya adalah : 

a. Peneliti 

1) Penelitian ini memberikan pengalaman dan latihan kepada peneliti 

dalam penulisan karya ilmiah secara teori dan praktek. 

2) Penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan peneliti tentang 

pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan 

masyarakat era milenial dan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan kompetensi peneliti. 

b. Masjid Roudhotul Muchlisin 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan serta masukan 

terhadap penelitian yang dilakukan di Masjid Roudhotul Muchlisin 

pada pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan 

masyarakat era milenial khususnya kepada jamaah yang 

mengikutinya. 

c. Masyarakat Era Milenial 

Penelitian ini diharapkan agar para masyarakat era milenial khususnya 

yang mengikuti pengajian rutin rotibul haddad agar keimanan mereka 

bertambah kuat, semakin bertambah dalam menghadapi era yang 

semakin berkembang ini dan tidak tergoyahkan iman mereka. 

d. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Penelitian ini di harapka dapat di gunakan sebagai bahan referensi 

bagi seluruh aktifitas akademik untuk menggali lebih radikal dalam 

membangun suatu pengetahuan. 
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E. Definisi Istilah 

Adapun pengertian dari setiap variabel adalah sebagai berikut : 

1. Pengajian Rutin adalah suatu kegiatan belajar di mana yang memberikan 

materinya adalah seseorang yang lebih „Alim yang mana yang 

memberikan materi berada di depan dan para pencari ilmu 

mendengarkannya, biasanya materi yang disampaikan adalah tentang 

keagamaan dan kegiatan tersebut di lakukan secara berulang-ulang. 

2. Rotibul Haddad adalah berisi tentang dzikir dan do‟a kepada Allah yang 

di lantunkan untuk mengagungkan-Nya. 

3. Keimanan adalah suatu kepercayaan yang dimiliki seseorang yang mana 

seseorang tersebut melakukan segala hal dengan kepercayaan yang di 

milikinya. 

4. Masyarakat era milenial adalah mereka yang diatas tahun 1980 sampai 

1997. 

5. Masjid adalah tempat sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Swt. 

Kesimpulannya, penelitian ini meneliti tentang pengajian rutin rotibul 

hadadd yang berada di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember dalam 

menambah keimanan masyarakat era milenial yang mana zaman sekarang 

sudah dijajah dengan teknologi, gedung-gedung baru dan pernak-pernik 

kehidupan sekarang yang menggoda iman seseorang, masalah rumah tangga, 

keluarga, dari situlah iman seseorang akan berkurang sedikit demi sedikit jika 

tidak bisa menahan hal-hal tersebut. Maka salah satu solusinya adalah 

mengikuti kajian-kajian Islami maupun majlis-majlis dzikir seperti majlis 

dzikir rotibul hadadd di Masjid Roudhotul Muchlisin Condro Jember. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah 

dan sistematika pembahasan 

Bab dua beisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori.. 

Bab tiga beisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari 

gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan 

temuan. 

Bab lima berisi tentang penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul penelitian, dengan tujuan untuk menjaga keaslian 

penelitian yang di lakukan oleh peneliti: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anisah Sholichah. 2013, Mahasiswa 

Universitas Sebelas Maret Surakarta Jurusan Sastra Indonesia dengan 

judul: “Ratibu ‟l-Haddad: Suntingan Teks, Analisis Struktur, dan Resepsi 

Pembaca”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Berdasarkan penelitiannya dapat di simpulkan beberapa hal. Yang 

pertama, terdapat beberapa kesalahan salin tulis dan ketidak konsistenan 

penulisan, meliputi 37 lakuna, 8 adisi, 81 substansi, dan 2 transposisi. 

Kedua, struktur teks Ratibu „l-Haddad memiliki struktur sastra kitab. 

Ketiga, Resepsi pembaca terhadap teks Ratibu „l-Haddad, dan yang 

keempat yaitu orang pembaca pun menyimpulkan tidak ada batasan kapan 

waktu terbaik membaca Ratibu „l-Haddad, ratib ini baik dibaca kapan 

saja.
8
 

Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang di teliti sama yaitu 

tentang rotibul haddad, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus teks dan tempat 

penelitiannya yang berada di Surakarta. 

                                                 
8
 Anisah Sholichah, “Ratibu ‟l-Haddad: Suntingan Teks, Analisis Struktur, dan Resepsi Pembaca” 

(Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2013), xiv. 

10 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin Choirunisah. 2017, Mahasiswa UIN 

Sunan Ampel Surabaya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan judul: 

“Teknik Ceramah Kh. Abdul Aziz Munif Di Majlis Ta‟lim Dzikir Rotibul 

Haddad Dan Asma‟ul Husna Desa Suko Legok, Sukodono, Sidoarjo”. 

Dalam hal ini penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam ceramah KH. 

Abdul Aziz Munif, beliau ketika berdakwah selalu menyesuaikan dengan 

kondisi mad‟unya dalam menggunakan teknik dakwahnya. Pada saat 

pembukaan ceramah di awali dengan muqoddimah, melukiskan latar 

belakang masalah, memberikan kabar gembira dan mengajukan 

pertanyaan. Dalam penyampaian dakwah beliau menggunakan teknik 

pemilihan kata yang tepat Qawlan Balighan, Qowlan Kariman, Qowlan 

Masyruran, teknik humor, menguasai tinggi rendah teknik vocal, 

mengemukakan kisah faktual. Pada saat penutupan ceramah selalu 

memberikan harapan dan tindakan kemudian di tutup dengan do‟a dan 

membaca sholawat bersama pada mad‟u.
9
 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

pendekatan kualitatif dan di majlis ta‟lim. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada fokus yang di teliti yaitu tentang teknik 

ceramah yang digunakan seorang kyai dalam menyampaikan materinya 

dan lokasi penelitian ini berada di desa Suko Legok, Sukodono, Sidoarjo. 

                                                 
9
 Vivin Choirunisah, “Teknik Ceramah Kh. Abdul Aziz Munif Di Majlis Ta‟lim Dzikir Rotibul 

Haddad Dan Asma‟ul Husna Desa Suko Legok, Sukodono, Sidoarjo” (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 

2017), vi. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Mamay Maesaroh. 2018, Mahasiswa UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Bimbingan Konseling Islam 

dengan judul: “Pengaruh Intensitas Dzikir Ratib Al-Haddad Terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santri”. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif melalui analisis korelasi dan regresi sederhana. 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa nilai 

intensitas dzikir ratib al-haddad yaitu 0.79 atau 79% dari setiap item 

pernyataan dengan kategorisasi tinggi. Sedangkan nilai kecerdasan 

spiritual santri sebesar 0.80 atau 80% dari setiap item pernyataan dengan 

kategorisasi sangat tinggi. Salin itu, berdasar pada analisis koefisien 

determinasi dapat diketahui bahwa besarnya presentase pengaruh 

intensitas dzikir ratib al-haddad terhadap kecerdasan spiritual santri 

pondok pesantren Mathla‟unnajah Ujungjaya Sumedang yaitu 0.246 atau 

24.60% dan 0.754 atau 75.40% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar variabel X.
10

 

Persamaan pada penelitian ini yaitu objek yang diteliti sama-sama 

menggunakan dzikir rotibul haddad. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada fokus yang diteliti yaitu mengenai intensitas dzikir ratib al-haddad 

terhadap kecerdasan santri, lokasi penelitiannya berada di Pondok 

Pesantren Mathla‟unnajah Ujungjaya Sumedang, dan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis korelasi dan regresi 

sederhana. 

                                                 
10

 Mamay Maesaroh, “Pengaruh Intensitas Dzikir Ratib Al-Haddad Terhadap Kecerdasan Spiritual 

Santri” (Skrpsi: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 61-65. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Febryansyah Fahrudin 2018, 

Mahasiswa IAIN Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan 

judul “ Upaya Peningkatan Kecerdasan Spiritual Santri Melalui Kegiatan 

Ratib Al-Haddad ( Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 

Jenes Brotonegaran Ponorogo)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes mempunnyai fungsi untuk meningkatkan 

kecerdasan spiritual santri melalui pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

memperbanyak dzikir kepada Allah Swt. Kegiatan ini bermula dari 

inisiatif seorang ustadz yang telah lama mengamalkan ratib ini dan 

mengajak santrinya untuk mengamalkannya guna mengatasi masalah 

merosotnya moral dan akhlaq santri serta untuk mengisi kekosongan jiwa 

para santri. Gambaran umum kegiatan Ratib al-Haddad di Pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes berjalan dengan baik dan rutin 

dilaksanakan setiap hari setelah jamaah salat maghrib. Tidak hanya 

membaca ratib, tetapi dalam kegiatan ini juga ada pembacaan surat Yasin 

dan mengaji kitab Mabadi Fiqih. Hal ini sebagai pendukung untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual tidak cukup hanya dengan kegiatan 

religius saja, akan tetapi juga dibarengi dengan peningkatan intelektual 

sekaligus. Kegiatan Ratib al-Haddad di Pondok pesantren Hudatul Muna 

1 Jenes mampu memberikan dampak yang positif dan perubahan yang 

luar biasa. Dalam kegiatan tersebut mampu meningkatkan kecerdasan 
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spiritual para santri, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan Allah 

Swt dan merasakan hati yang lebih tenteram.
11

 

Persamaan pada penelitian ini sama-sama mengguakan pendekatan 

kualitatif sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi 

penelitian yaitu Upaya Peningkatan Kecerdasan Spiritual Santri Melalui 

Kegiatan Ratib Al-Haddad ( Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hudatul 

Muna 1 Jenes Brotonegaran Ponorogo)”. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hadi 2018,  Mahasiswa UIN Raden 

Fatah Palembang Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan judul “ 

Pengaruh Dzikir Ratib Al-Haddad Terhadap Psychological Well Being 

Pada Jama‟ah Majelis Al-Awwabien Palembang Darussalam”. Penelitia 

ini menggunakan kuantitatif. 

Hasil penelitia ini adalah Isi kandungan dzikir ratib al-haddad sebagian 

besar bersumber dari Al-Qur‟an, Hadist Nabi Muhammad Saw, dan 

kumpulan do‟a-do‟a yang dikarang ulama yang kemudian dirangkum 

dalam dzikir ratib al-haddad. Jama‟ah majelis awwabien sebagian diantara 

jama‟ahnya dahulu ada yang menjadi preman, minim pengetahuan agama, 

keberadannya dalam lingkungan masyarakat yang ekstrim, mengalami 

kesulita ekonomi, mengalami gangguan kejiwaan, dan kurangnya 

pengendalian jiwa. Setelah rutin mengikuti kegiata dzikir ratib al-haddad 

dan kegiatan yang lain yang ada dalam majelis al-awwabien, ada 

                                                 
11

 M. Febryansyah Fahrudin, “Upaya Peningkatan Kecerdasan Spiritual Santri Melalui Kegiatan 

Ratib Al-Haddad Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hudatul Muna 1 Jenes Brotonegaran 

Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), iv. 
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perubahan perilaku yang signifikan dalam psychological well being pada 

jama‟ah majelis al-awwabien dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
12

 

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berada dalam 

majelis zikir dan menggunakan zikir ratib al-haddad. Perbedaann dari 

penelitian ini terletak pada fokus dan letak lokasi penelitian yaitu 

Pengaruh Dzikir Ratib Al-Haddad Terhadap Psychological Well Being 

Pada Jama‟ah Majelis Al-Awwabien Palembang Darussalam. 

 

Tabel 2.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian 

peneliti 

 

Nama, Judul,  

Tahun 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

No 1. 2. 3. 4. 

 Anisah 

Sholichah, 

“Ratibu 

‟l-

Haddad: 

Suntingan 

Teks, 

Analisis 

Struktur, 

dan 

Resepsi 

Pembaca”, 

2013 

Terdapat 

beberapa 

kesalahan 

salin tulis 

dan ketidak 

konsistenan 

penulisan, 

struktur teks 

Ratibu „l-

Haddad 

memiliki 

struktur 

sastra kitab, 

rotibul 

haddad 

dapat dibaca 

kapan saja. 

a. Objek 

penelitian 

sama yaitu 

rotibul haddad 

b. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif 

a. Penelitian 

fokus pada 

teks 

b. Tempat 

penelitian 

berada di 

Surakarta 

 

 

 

  

                                                 
12

 Abdul Hadi, “Pengaruh Dzikir Ratib Al-Haddad Terhadap Psychological Well Being Pada 

Jama‟ah Majelis Al-Awwabien Palembang Darussalam” ( Skripsi: UIN Raden Fatah, 2018), xiii. 
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Nama, Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

No. 1. 2. 3. 4. 

 Vivin 

Choirunisah, 

“Teknik 

Ceramah 

Kh. Abdul 

Aziz Munif 

Di Majlis 

Ta‟lim 

Dzikir 

Rotibul 

Haddad Dan 

Asma‟ul 

Husna Desa 

Suko Legok, 

Sukodono, 

Sidoarjo”, 

2017 

 

Berdakwah 

selalu 

menyesuaikan 

dengan kondisi. 

penyampaian 

dakwah 

menggunakan 

teknik pemilihan 

kata yang tepat 

Qawlan 

Balighan, 

Qowlan 

Kariman, 

Qowlan 

Masyruran, 

teknik humor, 

menguasai tinggi 

rendah teknik 

vocal, 

mengemukakan 

kisah faktual. 

penutup ceramah 

selalu 

memberikan 

harapan dan 

tindakan 

kemudian di 

tutup dengan 

do‟a dan 

membaca 

sholawat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sama-sama 

menggunak

an 

pendekatan 

kualitatif 

b. Sama-sama 

berada di 

majelis 

ta‟lim 

a. Meneliliti 

tentang Teknik 

Ceramah 

b. Lokasi 

penelitian 

berada di Desa 

Suko Legok, 

Sukodono, 

Sidoarjo 
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Nama, Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

No 1. 2. 3. 4. 

 Mamay 

Maesaroh, 

“Pengaruh 

Intensitas 

Dzikir Ratib 

Al-Haddad 

Terhadap 

Kecerdasan 

Spiritual 

Santri”, 

2018 

Nilai intensitas 

dzikir ratib al-

haddad: 0.79 

atau 79% dari 

setiap item 

(kategorisasi 

tinggi). Nilai 

kecerdasan 

spiritual santri 

sebesar 0.80 atau 

80% dari setiap 

item 

(kategorisasi 

sangat tinggi). 

Berdasar analisis 

koefisien 

determinasi 

dapat diketahui 

bahwa besarnya 

presentase 

pengaruh 

intensitas dzikir 

ratib al-haddad 

terhadap 

kecerdasan 

spiritual santri 

pondok 

pesantren 

Mathla‟unnajah 

Ujungjaya 

Sumedang yaitu 

0.246 atau 

24.60% dan 

0.754 atau 

75.40% lainnya 

dipengaruhi oleh 

variabel lain di 

luar variabel X. 

a. Objek yang 

diteliti 

sama yaitu 

dzikir 

rotibul 

haddad 

a. Intensitas dzikir 

ratib al-haddad 

terhadap 

kecerdasan 

santri 

b. Lokasi 

penelitian 

berbeda di 

pondok 

pesantren 

Mathla‟unnajah 

Ujungjaya 

Sumedang 

c. Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

melalui analisis 

korelasi dan 

regresi 

sederhana 
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Nama, Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

No 1. 2. 3. 4. 

 M. 

Febryansy

ah 

Fahrudin, 

Upaya 

Peningkat

an 

Kecerdasa

n Spiritual 

Santri 

Melalui 

Kegiatan 

Ratib Al-

Haddad ( 

Studi 

Kasus Di 

Pondok 

Pesantren 

Hudatul 

Muna 1 

Jenes 

Brotonega

ran 

Ponorogo)

, 2018 

Kegiatan Ratib al-Haddad di pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

mempunnyai fungsi untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual 

santri melalui pembacaan ayat-ayat 

Al-Qur‟an dan memperbanyak dzikir 

kepada Allah Swt. Kegiatan ini 

bermula dari inisiatif seorang ustadz 

yang telah lama mengamalkan ratib 

ini dan mengajak santrinya untuk 

mengamalkannya guna mengatasi 

masalah merosotnya moral dan 

akhlaq santri serta untuk mengisi 

kekosongan jiwa para santri. 

Gambaran umum kegiatan Ratib al-

Haddad di Pondok pesantren 

Hudatul Muna 1 Jenes berjalan 

dengan baik dan rutin di laksanakan 

setiap hari setelah jamaah salat 

maghrib. Tidak hanya membaca 

ratib, tetapi dalam kegiatan ini juga 

ada pembacaan surat Yasin dan 

mengaji kitab Mabadi Fiqih. Hal ini 

sebagai pendukung untuk 

meningkatkan kecerdasan spiritual 

tidak cukup hanya dengan kegiatan 

religius saja, akan tetapi juga 

dibarengi dengan peningkatan 

intelektual sekaligus. 

Kegiatan Ratib al-Haddad di Pondok 

pesantren Hudatul Muna 1 Jenes 

mampu memberikan dampak yang 

positif dan perubahan yang luar 

biasa. Dalam kegiatan tersebut 

mampu meningkatkan kecerdasan 

spiritual para santri, sehingga mereka 

merasa lebih dekat dengan Allah Swt 

dan merasakan hati yang lebih 

tenteram. 

 

sama-sama 

mengguaka

n 

pendekatan 

kualitatif 

fokus dan 

lokasi 

penelitian 

yaitu Upaya 

Peningkatan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Santri 

Melalui 

Kegiatan 

Ratib Al-

Haddad ( 

Studi Kasus 

Di Pondok 

Pesantren 

Hudatul 

Muna 1 Jenes 

Brotonegaran 

Ponorogo)”. 
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Nama, Judul 

Tahun 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

No 1. 2. 3. 4. 

 Abdul Hadi, 

Pengaruh 

Dzikir Ratib 

Al-Haddad 

Terhadap 

Psychological 

Well Being 

Pada Jama‟ah 

Majelis Al-

Awwabien 

Palembang 

Darussalam. 

2018 

Isi kandungan dzikir ratib al-

haddad sebagian besar 

bersumber dari Al-Qur‟an, 

Hadist Nabi Muhammad Saw, 

dan kumpulan do‟a-do‟a yang 

dikarang ulama yang 

kemudian di rangkum dalam 

dzikir ratib al-haddad. 

Jama‟ah majelis awwabien 

sebagian diantara jama‟ahnya 

dahulu ada yang menjadi 

preman, minim pengetahuan 

agama, keberadannya dalam 

lingkungan masyarakat yang 

ekstrim, mengalami kesulita 

ekonomi, mengalami 

gangguan kejiwaan, dan 

kurangnya pengendalian jiwa. 

Setelah rutin mengikuti 

kegiata dzikir ratib al-haddad 

dan kegiatan yang lain yang 

ada dalam majelis al-

awwabien, ada perubahan 

perilaku yang signifikan 

dalam psychological well 

being pada jama‟ah majelis 

al-awwabien dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

sama-sama 

berada dalam 

majelis zikir 

dan 

menggunakan 

zikir ratib al-

haddad 

fokus dan 

letak lokasi 

penelitian 

yaitu 

Pengaruh 

Dzikir Ratib 

Al-Haddad 

Terhadap 

Psychological 

Well Being 

Pada Jama‟ah 

Majelis Al-

Awwabien 

Palembang 

Darussalam. 
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B. Kajian Teori 

1. Pengajian Rutin Rotibul Haddad 

a. Pengertian Pengajian Rutin Rotibul Haddad 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengajian adalah 

pengajaran (Pengajaran Islam), sedangkan Rutin adalah kegiatan yang 

di lakukan secara berulang-ulang dan teratur.
13

 Pengajian yang di 

dalamnya terdapat interaksi antara jamaah dengan seorang kyai ini, 

juga terjadi pembelajaran, transformasi informasi mengenai 

pengajaran agama dan ini di lakukan secara rutin dan teru menerus. 

Dalam istilah bahasa arabnya adalah Ta‟lim, karena ta‟lim sendiri 

menunjukkan adanya proses yang rutin dan di lakukan terus-menerus 

serta adanya upaya yang luas cakupannya sehingga dapat memberi 

pengaruh pada muta‟allim (orang yang belajar).
14

 

Kata ratib berarti susunan atau urutan, sedangkan al- Haddad 

yaitu nama seseorang yang mengarang zikir ini yang bernama Ratibul 

Haddad. Zikir Ratib Al haddad ini di karang oleh seorang Wali Allah 

yang sangat alim yaitu Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al 

Haddad Rahmatullah „alaih yang isinya adalah do‟a dan zikir yang 

langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW (ma‟tsur).
15

 

Istilah penamaan ratib banyak digunakan di Hadramaut, 

Yaman, untuk menyebut zikir-zikir yang biasanya pendek, dengan 

jumlah bilangan zikir yang sedikit. Ratib Al-Haddad adalah kumpulan 

                                                 
13

 Muliarman, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Permata Press, 2019), 418, 572. 
14

 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi (Yogyakarta: TERAS, 2007), 40. 
15

 Mushoddiq Fikri Farouq, Majlis Dzikir Rotibul Haddad Masjid Roudhotul Muchlisin Condro 

(Jember), 31. 
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berbagai zikir yang di rangkai atau di susun oleh Al-Habib Abdullah 

Al-Haddad, seorang ualama yang hidup di abad kesebelas hijriyah.
16

 

Jadi pengajian rutin ratibul haddad adalah kegiatan rutin yang 

di lakukan secara berulang-ulang, di dalamnya terdapat transformasi 

informasi mengenai pengajaran agama melalui zikir ratibul haddad 

yang di karang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dan kajian agama 

yang di pimpin langsung oleh seorang yang lebih mengetahui di 

bidang keagamaan. 

b. Keutamaan Zikir Ratibul Haddad 

Banyak sekali keutamaan atau fadhilah dari setiap bacaan yang ada di 

dalam Ratib Al Haddad ini antara lain : 

1) Do‟a keselamatan dunia akhirat 

2) Do‟a untuk orang tua atau ahli kubur, anak dan istri serta 

keluarga dan umat Islam 

3) Do‟a untuk kelancaran rizki, terbebas dari hutang, kemudahan 

disetiap urusan dunia dan akhirat, kesembuhan segala penyakit 

lahir dan batin serta menghilangkan segala kesedihan dan 

kesusahan 

4) Do‟a kekuatan Iman, Islam, Istiqomah dan Husnul Khotimah 

5) Do‟a di hindarkan dari pengaruh atau kekuatan jahat, sihir dan 

sebagainya dari golongan jin dan manusia 

6) Do‟a dihindarkan dari kedzholiman dan kejahatan orang-orang 

yang suka berbuat jahat maupun dzholim kepada kita 

                                                 
16

 Al Jufri, 49. 
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7) Do‟a membentengi diri, keluarga, rumah tangga dan 

lingkungan dari segala mara bahaya.
17

 

Keterangan lain menyebutkan bahwasannya hadis Rasulullah 

SAW menerangkan keutamaan zikir cukup banyak seperti; Mampu 

menjadi penyelamat dari azab Allah SWT, Diserupakan dengan taman 

surga, Menghidupkan jiwa, Menumbuhkan iman, Termasuk amal 

baik, di kelompokkan Sebagai pemenang, Pegangan hidup, Mensapat 

Surga. Dalam riwayat yang sahih di terangkan, bahwa Rasulullah 

SAW membaca zikir-zikir tertentu pada waktu tertentu. Beliau 

menganjurkan agar kita umatnya membaca berbagai zikir tersebut.
18

 

Menurut para ulama keutamaan dan kebesaran bobot zikir di 

banding dengan lainnya, antara lain bahwa berzikir itu dapat di 

lakukan terus-menerus pada setiap waktu dan keadaan, karena zikir 

tidak di tentukan waktunya. Bahkan zikir merupakan perintah yang 

harus di lakukan terus-menerus, dan dapat dilakukan juga dalam 

keadaan orang sedang terkena hadas kecil atau hadas besar (junub), di 

waktu sedang sibuk maupun diwaktu sedang senggang.
19

 

Do‟a adalah senjata pamungkas orang-orang yang beriman dan 

dengan berzikir serta berdo‟a berarti kita melibatkan Allah dalam 

setiap urusan. Apabila Allah sudah terlibat, maka segala sesuatu yang 

berat akan terasa ringan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin 

karena Allah Maha segala-galanya. Dengan berzikir dan berdo‟a 

                                                 
17

 Fikri, 32 
18

 Al Jufri, 40-43. 
19

 Habib alwi, Syarh Ratib Al-Haddad (Bandung: Pestaka Hidayah, 2016), 39 
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berarti ada pengakuan dan keberserahan serta ketakwaan kita kepada 

kekuatan Allah SWT yang tidak terbatas, sedangkan akal dan 

kemampuan kita sangatlah terbatas. Ratib Al Haddad ini sangat 

banyak manfaatnya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, terutama 

jika bisa dibaca secara istiqomah dan berjamaah.
20

 

Jadi, di dalam zikir ratibul haddad itu terdapat do‟a-do‟a juga 

tidak hanya zikir saja, zikir tersebut mempunyai banyak keutamaan 

atau manfaat bagi seseorang yang membacanya baik itu di waktu-

waktu tertentu atau tidak. Apalagi jika zikir ini dilakukan secara 

berjamaah maka akan menambah semangat dalam beribadah kita 

untuk menambah keimanan kita lebih-lebih kita istiqomah dalam 

membacanya, maka akan kita rasakan sendiri keutamaan atau manfaat 

dari zikir ratibul haddad ini. 

c. Sejarah Singkat Ratibul Haddad 

Bermula dari di lahirkannya beliau di kota Tarim, Hadramaut 

Yaman, pada 5 Shofar 1044 H. Nasab atau hubungan darah beliau 

bersambung hingga ke Sayyidina Husain cucu Rasulullah SAW. Sejak 

kecil beliau terbiasa melakukan berbagai riyadhahatau latihan untuk 

menempa jiwa dengan berbagai amal kebajikan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. Beliau banyak belajar dan mendatangi para 

ulama untuk menuntut ilmu dan mengambil barakah dari mereka. 

                                                 
20

 Fikri, 31-32. 
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Bukan hanya dilaksanakan dimasa kecil dan muda saja, namun terus 

berlanjut hingga akhir usia beliau.
21

 

Pada usia 4 tahun Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al 

Haddad terkena penyakit cacar yang mengakibatkan kebutaan kedua 

mata beliau, namun tidak mengurangi semangat beribadah dan 

mencari ilmu. Bahkan beliau pada usia 26 tahun mendapat gelar Wali 

Kutub dari Syekh Abdullah bin Muhammad di Makkah Al 

Mukarromah. Karya-karyanyapun banyak sekali, salah satu yang 

paling terkenal adalah Ratib Al Haddad yang disusun pada Lailatul 

Qodar bulan Ramadhan 1071 H pada saat usia beliau 27 tahun.
22

 

Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad sangat 

terkenal sebagai seorang ulama yang shaleh dan zuhud. Di kalangan 

ulama yang hidup sezaman dengan beliau, beliau di kenal dan di 

hormati sebagai seorang Al-„Arif Billah yang mencapai maqam yang 

tinggi, bahkan penduduk sekitarnya mengenal beliau sebagai seorang 

waliyullah, ada juga yang memandang beliau sebagai sufi (penghayat 

tasawuf Islami). Beliau termasuk di dalam lingkungan ahlussunnah 

wal jama‟ah.
23

 

Sejarah kelahiran Ratib Al-Haddad ini bermula dari permintaan 

salah seorang murid Al-Habib Abdullah AL-Haddad dari keluarga 

Bani Sa‟ad yang tinggal di Syibam, nama sebuah daerah di 

Hadramaut, Yaman. Karena maraknya berbagai aliran sesat pada masa 

                                                 
21

 Al jufri, 55-57. 
22

 Fikri, 32. 
23

 Habib alwi, 11-12. 
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itu, mereka meminta suatu wirid dan zikir, untuk mempertahankan 

dan menyelamatkan mereka dari berbagai aliran, fitnah, dan cobaan 

yang sedang melanda. Permintaan muridnya ini dikabulkan, dengan di 

susunnya sebuah Ratib Al Haddad. Tidak lama setelah itu beliau 

sendiri juga memulai membacanya di masjid Al-Hawi, Tarim, 

hadramaut, beliau membacanya setelah melaksanankan shalat Isya.
24

 

Pada akhir bulan ramadhan 1132 H, Al-Habib Abdullah mulai 

menderita sakit yang mengharuskannya tetap tinggal di rumah. Sejak 

saat itu beliau tidak melakukan aktivitas rutin di luar rumah seperti 

biasanya. Pada tanggal 7 Dzulqa‟dah 1132 H, beliau wafat dalam usia 

88 tahun. Jasad beliau di makamkan di pemakaman Zanbal, Tarim, 

Hadramaut.
25

 

 

2. Bertambahnya Keimanan 

a. Definisi Iman 

Iman menurut bahasa merupakan masdar dari kata amana, 

yu'minu, imanan. Ibnu Faris menerangkan bahwa kata Iman terdiri 

atas huruf hamzah, mim, dan nun. Iman adalah kata yang mempunyai 

dua arti dasar yang saling berdekatan pertama, Iman berarti amanah 

atau lawan dari kata khianat; juga dapat berarti ketenangan hati. 

                                                 
24

 Al jufri, 52. 
25

 Al jufri, 62. 
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Kedua artinya adalah tashdiq (mempercayai). Dua arti tersebut 

mempunyai makna yang saling berdekatan.
26

 

Tashdiq dan yaqin keduanya adalah amalan hati. Ada ulama 

yang menyatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan dan 

iman ini di namakan juga ucapan hati. Makna iman yang ada di dalam 

hati juga berarti lawan dari kekafiran, pengingkaran, dan 

ketidakpercayaan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa iman 

adalah keyakinan yang terbentuk di dalam hati dan itu adalah makna 

iman yang utama. Definisi iman menurut syara berarti juga pernyataan 

dalam bentuk ucapan. Bagi orang yang mengucapkan kalimat Islam 

Rasulullah bersabda: “Aku diperintahkan Allah untuk memerangi 

manusia sampai mereka mengucapkan laa ilaaha illallah,” semua itu 

menunjukkan bahwa Iman harus dengan ucapan. Sudah maklum 

bahwa orang kafir hanya dianggap masuk Islam setelah ia 

mengucapkan dua kalimat syahadat, kecuali jika si kafir adalah 

seorang bisu maka keislamannya diterima hanya dengan menunjukkan 

tanda keimanannya saja, (misalnya shalat dan lain-lain).
27

 

Kata iman dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah terkadang 

diartikan sebagai amal aktivitas, misalnya menyingkirkan duri di 

tengah jalan adalah suatu aktifitas, malu merupakan salah satu cabang 

dari iman Rasulullah bersabda: “mukmin yang imannya paling 

sempurna adalah yang paling baik akhlaknya”. Akhlak merupakan 

                                                 
26

 Syaikh Abdul Majid Az-Zandani, Ensiklopedia Iman (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 

2016), 9. 
27

 Majid, 10 
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bagian aktivitas kita. Jadi, Iman merupakan keyakinan dalam hati 

yang di tuturkan dengan lisan dan di amalkan dalam perbuatan inilah 

pendapat mayoritas ulama.
28

 

 Pokok kepercayaan dalam Islam itu ada 6 perkara yaitu: 

1) Percaya Kepada Allah 

Beriman pada Allah adalah pondasi agama. Ini Sekaligus 

merupakan kewajiban pertama manusia, baru kemudian diatasnya 

berdiri rukun iman yang lainnya. Jadi tidak sah sama sekali iman 

seseorang pada rukun rukun iman yang lain, cabang-cabang iman, 

dan sunah-sunah Iman sebelum ia beriman pada Allah. Iman pada 

Allah merupakan dasar iman serta pondasi bagi semua amalan 

iman, inilah sebabnya penyebutan iman pada Allah di dahulukan 

dari penyebutan rukun rukun iman lainnya. Sebagai dasar pijakan 

bagi semua aktivitas iman padahal  Allah SWT adalah Pencipta 

langit dan bumi, malaikat, nabi-nabi, dan manusia. Dialah yang 

menurunkan kitab Allah dan Dialah Raja hari kemudian ketika 

amal di balas dan di hitung.
29

 

percaya kepada Allah Swt,  berarti meyakini bahwa 

sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat 

kesempurnaan dan suci lepas dari segala sifat kekurangan.
30

 Cara 

kita iman kepada Allah yaitu dengan mempercayai semua sifat-

sifat wajib yang dimiliki-Nya yaitu: 

                                                 
28

 Majid, 11. 
29

 Majid,35. 
30

 Labib Asrori, Terjemah Jawahirul Kalamiyah (Surabaya: Al-Miftah, 1997), 4. 
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Wujud artinya ada mustahil bersifat lawannya yaitu „Adam 

artinya tidak ada. 

Qidam artinya sedia (tidak  berpermulaan) mustahil bersifat 

lawannya yaitu Hudus artinya baharu (berpermulaan). 

Baqaa artinya kekal mustahil bersifat lawannya yaitu Fana 

artinya binasa (mati). 

Mukhaalafatuhu lilhawadisi artinya berlainan dengan segala 

yang baru (alam) mustahil bersifat lawannya yaitu Mumasalatu 

Lil Hawadisi artinya persamaan bagi segala yang baru (alam). 

Qiyamuhu Binafsihi artinya berdiri Allah dengan sendirinya 

tidak menghajatkan pertolongan orang lain mustahil bersifat 

lawannya yaitu Qiyamuhu Bighairihi artinya berdiri Allah 

dengan pertolongan orang lain. 

Wahdaniyah artinya Esa mustahil bersifat lawannya yaitu 

Ta'addud artinya berbilang-bilang (banyak). 

Qudrat artinya kuasa mustahil bersifat lawannya yaitu „Ajuz 

artinya lemah tidak kuasa. 

Iraadat artinya berkehendak mustahil bersifat lawannya yaitu 

Karahah artinya tidak berkehendak. 

'lmu artinya tahu mengetahui mustahil bersifat lapangannya 

yaitu Baladah artinya bodoh (tidak mengetahui). 

Hayaat artinya hidup mustahil bersifat lawannya yaitu Maut 

artinya mati. 
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Sama' artinya mendengar mustahil bersifat lawannya yaitu 

Shamam artinya tuli. 

Bashar artinya melihat mustahil bersifat lawannya „Umyun 

tidak melihat. 

Kalaam artinya berkata-kata mustahil bersifat lawannya yaitu 

Bukmun artinya bisu tidak berkata-kata. 

Qadiran artinya yang kuasa mustahil lawannya yaitu „Ajizun 

artinya lemah. 

Muriidan artinya yaitu yang berkehendak mustahil bersifat 

lawannya yaitu Kaarihun artinya yang tidak berkehendak atau 

terpaksa. 

'Alimanartinya yang tahu mustahil bersifat lawannya yaitu 

Jaahilun artinya yang bodoh. 

Hayyan artinya yang hidup mustahil bersifat lawannya yaitu 

Mayyitun artinya yang mati. 

Sami'an artinya yang mendengar mustahil bersifat lawannya 

yaitu Ashammu artinya yang tuli. 

Bashiran artinya melihat mustahil bersifat lawannya yaitu 

„Amaa artinya yang buta. 

Mutakalliman artinya yang berkata-kata mustahil bersifat 

lawannya yaitu Abkam artinya yang bisu. 
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Sifat yang harus ada (Jaiz) bagi Allah Swt, yaitu mengadakan 

dan meniadakan segala yang baru alam atau menimbulkan 

sesuatu perubahan dan kejadian.
31

 

2) Percaya Kepada Rasul-rasul-Nya  

Percaya kepada Rasul-rasulnya yang di maksud adalah 

percaya kepada rasul dan nabi-Nya. Rasul ialah orang-orang yang 

telah dipilih Allah dan di berinya wahyu serta di wajibkan 

menyampaikannya kepada orang lain. Nabi ialah orang yang di 

pilih Allah dan diberinya wahyu tetapi tidak diwajibkan 

menyampaikannya kepada orang lain. Jadi bisa di simpulkan, 

setiap Rasul adalah Nabi tetapi tidak semua Nabi itu Rasul.
32

 

Jumlah Nabi dan Rasul,  jumlah mereka sangat banyak 

akan tetapi bilangan yang banyak dipakai orang ialah jumlah Nabi 

adalah 124.000 orang.Sedangkan jumlah Rasul adalah 313 orang, 

yang wajib diketahui diantara Rasul-rasul itu yang wajib kita 

ketahui hanya yang tertulis dalam Al-Qur‟an saja yaitu sebanyak 

25 orang mereka ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, 

Luth, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, 

Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, 

Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka 

itulah sebagian dari orang-orang yang di percaya Allah 

menyampaikan perintah-Nya kepada manusia. Percaya kepada 

rasul-rasul itu berarti wajib meyakinkan bahwa mereka 
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sebenarnya telah diutus Allah dan apa yang mereka bawa itu juga 

benar datang dari Allah.
33

 

Selain itu kita juga harus meyakini bahwa  Rasul juga mempunyai 

sifat-sifat yang wajib dan mustahil bagi rasul Allah itu ada empat 

yaitu: 

Siddiq artinya benar mustahil bersifat lawannya yaitu 

Kidzib artinya dusta. 

Amanahartinya dapat di percaya tidak melakukan segala 

yang dilarang dan selalu menyampaikan apa yang 

diperintahkan mustahil bersifat lawannya yaitu Khiyanah 

artinya curang melanggar suatu larangan Allah. 

Tabligh artinya menyampaikan wahyu Allah mustahil 

bersifat lawannya yaitu Kitmaan artinya menyembunyikan 

tidak menyampaikan. 

Fathonah artinya cerdik mustahil bersifat lawannya yaitu 

Baladah artinya bodoh.
34

 

Sedangkan sifat yang harus ada (jaiz) bagi 

Rasulullah yaitu, Rasulullah itu manusia juga, maka 

seharusnyalah mereka bersifat seperti sifat manusia juga. 

Seperti; makan, minum beristri berjalan-jalan ditimpa 

penyakit dan lain-lain tetapi, mereka terpelihara dari sifat-

sifat yang mengurangkan derajat kerasulan mereka seperti 
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penyakit yang menular sehingga manusia takut 

mendekatinya.
35

 

3) Percaya Kepada Malaikat-Malaikat-Nya  

Malaikat itu adalah makhluk Allah yang dijadikan 

daripada cahaya, dia tidak bersifat seperti manusia tidak makan, 

minum, tidur dan lain-lain, juga bukan laki-laki dan bukan 

perempuan. Percaya kepadanya Maksudnya kita membenarkan 

bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang sebenarnya ada dan 

dia dapat berubah bentuk menurut yang di kehendakinya. Jumlah 

mereka mereka sebenarnya sangat banyak tak ada yang 

mengetahui jumlahnya melainkan Allah Ta'ala hanya yang di 

wajibkan kepada kita untuk mengetahuinya ialah 10 malaikat 

nama-nama mereka yaitu: 

Malaikat Jibril bertugas sebagai utusan Allah kepada rasul-

rasul untuk menyampaikan wahyu firman Allah. 

Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. 

Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala 

Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa 

Malaikat Mungkar bertugas menanya dikubur 

Malaikat Nakir bertugas menanyai di kubur 

Malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan 

Malaikat Atid bertugas mencatat amal keburukan manusia 

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka 
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Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu Surga
36

 

4) Percaya Kepada Kitab-kitab-Nya  

Kitab-kitab Allah yaitu kumpulan wahyu Allah yang di 

turunkan kepada Rasul-rasul berisi keterangan-keterangan agama 

tuntunan akhlak kisah-kisah agama untuk di jadikan petunjuk-

petunjuk bagi manusia. Percaya kepadanya berarti meyakini 

bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab-kitab kepada 

Rasul-rasul-Nya. 

Adapun kitab-kitab yang wajib kita percayai  adalah: 

Taurat di turunkan kepada nabi Musa as. 

Zabur di turunkan kepada Nabi Daud as. 

Injil di turunkan kepada nabi Isa as. 

Qur‟an di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw.
37

 

Selain dari kitab-kitab yang tersebut di atas ada lagi kumpulan 

wahyu Allah yang lain yang merupakan shohifah juga di turunkan 

kepada para rasul lembaran-lembaran itu adalah: 

30 lembar diturunkan kepada Nabi Syits 

30 lembar diturunkan kepada Nabi Ibrahim 

10 lembar diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 
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5) Percaya Kepada Hari Kemudian (Yaumul Qiyamah) 

Hari yang kemudian ialah hari yang terakhir hari 

hancurnya alam yang kita tempati ini. Kapan datangnya hari itu 

pun seorang tidak ada yang mengetahuinya. Pada hari itu bumi 

akan berguncang dengan sehebat-hebatnya, segala isi bumi akan 

ber pelantingan keluar, manusia berterbangan seperti rama-rama 

dan gunung-gunung berhamburan seperti bulu ayam.  

Pada hari itu si ibu terlupa anak-anaknya dan begitu juga 

sebaliknya semua manusia tidak dapat tolong-menolong percaya 

kepadanya.
38

 

6) Percaya Kepada Qadha dan Qadhar 

Qodha ialah kehendak (irodat) Allah yang menjadikan 

sesuatu, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain 

menurut azalnya. Qadar ialah Allah mengadakan sesuatu, sesuai 

menurut apa yang telah ditentukan-Nya menurut azal tersebut 

sebagaimana yang di kehendaki-Nya. Percaya kepadanya berarti 

kita yakin bahwa segala apa yang berlaku atas kita adalah sesuai 

dengan apa yang telah di tentukan Allah dengan Azal (ketentuan 

awal).
39
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b. Bertambahnya Iman 

Iman adalah labil. Iman bukanlah sesuatu yang statis iman 

dapat bertambah atau berkurang (al  imanu yazidu wa yanqus).  ketika 

iman sedang tinggi,  kita bersemangat sekali beribadah kepada Allah.  

Ibadah-ibadah wajib maupun sunnah di laksanakan dengan gairah 

yang tinggi. Sementara saat iman sedang rendah kita semakin 

bermalas-malasan dalam beribadah,  kita enggan melaksanakan yang 

wajib apalagi yang sunnah.
40

 

Agar iman kita selalu meningkatdan tidak turun secara 

permanen maka langkah pertama, saat iman sedang turun,  saat kita 

bermalas-malasan dalam beribadah, maka tetap  paksakan untuk tetap 

beribadah.  karena prinsipnya sederhana,  iman dapat naik bersamaan 

dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, iman dapat 

turun seiring dengan semakin berkurangnya ketaatan kepada Allah,  

serta seringnya kita melakukan kemaksiatan. Hubungan timbal balik 

itu sebenarnya terjadi.  urutannya bukan hanya,  

Iman rendah = malas beribadah tetapi juga sebaliknya, 

Malas beribadah = Iman menurun.  

Begitu juga dengan kenaikan Iman bukan hanya, 

Iman naik = tekun beribadah tetapi berlaku juga sebaliknya, 

Tekun beribadah = iman meningkat  

Dalam keimanan yang lemah, paksakan diri untuk tetap melaksanakan 

yang wajib, syukur-syukur juga terlaksana yang sunnah. Semoga 
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dengan upaya itu Allah lantas menghadirkan peningkatan iman dalam 

diri kita.
41

 

Langkah kedua untuk meningkatkan iman yaitu dengan 

senantiasa mengingat kematian. Kita menjadi seorang yang 

bermalasan dalam beribadah seringkali ketika kita menganggap bahwa 

kematian kita masih lama. Kita begitu mudah meremehkan dosa-dosa 

saat kita merasa bahwa hidup kita di dunia ini masih lama. Padahal 

kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita akan berakhir. Orang 

yang selalu ingat kematian, saking sibuknya memperjuangkan 

kebahagiaan akhirat, hingga sangat sayang jika usianya habis untuk 

yang tidak penting. Itu pula yang bisa menjelaskan mengapa orang 

yang sudah divonis penyakitnya tidak bukan lantas memiliki semangat 

yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pula yang bisa 

menjelaskan mengapa orang yang divonis mati beberapa saat lagi, 

menjadi orang yang berubah secara drastis menjadi pribadi yang lebih 

baik, karena dia merasa waktunya tidak lama lagi. Ia menyadari dalam 

sisa waktu yang ada harus benar-benar memanfaatkannya sebaik 

mungkin untuk dalam kurung paling tidak meringankan tutup kurung 

beban yang harus ia pikul nanti di alam Abadi.
42

 

Senantiasalah mengingat kematian, karena dengan begitu kita 

akan selalu merasa waktu kita tidak lama lagi. Kita akan tersadar 

bahwa dunia ini hanyalah sementara. Bukan tempat untuk memuaskan 

ambisi. dunia hanya tempat mencari bekal yang nantinya kita gunakan 
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untuk kehidupan yang lebih sejati, yakni kehidupan setelah kematian. 

Langkah berikutnya Yakni dengan sering-sering hadir di majelis 

orang-orang Saleh. Aura keburukan menular, begitu juga Aura 

kebaikan. Dengan berkumpul bersama orang-orang Saleh insyaAllah 

kita akan mendapat gairah dan semangat baru karena di sekeliling kita 

terdapat orang-orang yang taat kepada Allah.
43

 

Keutamaan majelis semacam itu cukup banyak, diantaranya 

sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad Saw, “tidak ada 

suatu kaum yang menghadiri Majelis Dzikir (pengajian kecuali 

Malaikat akan mengelilinginya) selama berada di dalam majelis tutup 

di lingkupi oleh rahmatnya, di turunkan ketenangan (ke dalam 

hatinya), dan di sebut-sebut namanya oleh Allah SWT; di hadapan 

makhluk-makhluk langit.” Semoga dengan beberapa langkah tersebut, 

Allah kembali menguatkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita 

meningkatkan semangat kita dalam beribadah serta menumbuhkan 

ketakutan kita melakukan kemaksiatan yang mengundang murka-

Nya.
44
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3. Masyarakat Era Milenial 

a. Definisi Masyarakat Era Milenial 

Bicara tentang generasi, ada kata pepatah berbunyi; “setiap 

generasi ada waktunya dan setiap waktu ada generasinya”. Saat ini 

kita berinteraksi dengan generasi yang bernama Generasi Milenial dan 

Generasi Z sekaligus atau biasa disebut generasi peralihan.  Menurut 

teori pembagian generasi yang di cetuskan oleh Karl Mannheim, 

Generasi Milenial adalah mereka yang lahir di atas tahun 1980-1997. 

Nama lain dari generasi ini adalah Generasi Y. Setelah tahun 1997 

berakhir, generasi yang muncul adalah generasi Z.
45

 Jadi Generasi 

Milenial termuda adalah orang menjelang dewasa berusia 21 tahun. 

Tidak ada lagi Generasi Milenial yang masih kanak-kanak saat ini. 

Dengan usia tersebut siapapun sudah bisa ikut pemilu, bermain di 

kancah politik, berbisnis, bekerja di kantor, mendapatkan kredit bank, 

atau aktivitas lainnya yang dianggap legal oleh negara dan wajar oleh 

masyarakat.
46

 

Generasi Milenial sudah banyak yang menikah dan memiliki 

keturunan. Anak-anak keturunan Generasi Milenial selanjutnya akan 

disebut generasi Z. Generasi Milenial lahir dan tumbuh ketika 

komputer mulai berevolusi dari teknologi yang semula besar, sulit, 

dan mahal menjadi perangkat rumahan yang mudah digunakan, bisa 

melakukan apapun (multimedia), dan berharga semakin murah, serta 

merakyat. Ketika internet mulai popular, sekitar tahun 90-an hingga 
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2000, generasi milenial telah beranjak dewasa, sehingga nilai-nilai 

hidup yang ditanamkan orang tuanya masih berciri sosial. Sebagai 

contoh, menurut generasi ini bekerja yang baik adalah secara 

kolaboratif dalam sebuah tim. Jadi, Generasi Milenial tidak buta 

teknologi, namun masih mengutamakan ciri kolaboratif.
47

 

Rata-rata guru-guru di sekolah formal berasal dari Generasi 

Milenial dan mendidik anak-anak dari generasi Z. Karena Generasi 

Milenial sudah melek teknologi maka tidak heran jika banyak di 

antara guru tersebut yang telah memberi perhatian lebih pada 

kemudahan teknologi selama proses mengajar. Sebagai contoh guru 

Generasi Milenial memberi tugas kelompok (kolaboratif, yang 

merupakan ciri generasi tersebut) kepada murid-muridnya yang 

berasal dari Generasi Z untuk membuat video klip tentang perjuangan 

pahlawan. Nanti, hasil olah video itu harus di-upload di situs Youtube 

agar mudah dilihat dan dinilai secara mobile.
48

 

Cara bekerja Generasi Milenial ini agak berbeda dengan 

Generasi berikutnya, yaitu Generasi Z. Umumnya Generasi Z adalah 

anak-anak keturunan dari Generasi Milenial (Generasi Y). Mereka 

lahir dan tumbuh besar ketika internet sudah mulai menjamur dan 

media sosial bertumbuh pesat. Karena smartphone adalah gadget 

pribadi (berbeda dengan komputer yang bisa digunakan bersama-

sama), Generasi Z cenderung bekerja sendirian (individualistis) dan 

senang mengomentari apapun yang mereka temukan di media sosial, 
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bahkan tanpa berpikir panjang (kompulsif). Generasi Z juga tertarik 

untuk memiliki pengaruh (influencer). Oleh karena itu tidak heran, 

media sosial yang memiliki sistem follower sangat di gandrungi, 

seperti Instagram maupun Twitter.
49

 

b. Perubahan Karakteristik Masyarakat Era Milenial 

Generasi Milenial memiliki karakter unik berdasarkan wilayah 

dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial 

ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan 

komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh 

kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, 

informatif, mempunyai passion dan produktif di bandingkan generasi 

sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. 
50

 

Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi 

dalam segala aspek kehidupan. bukti nyata yang dapat di amati adalah 

hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih 

menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut 

para millenials dapat menjadi individu yang lebih produktif dan 

efisien. Dari perangkat tersebut mereka mampu melakukan apapun 

dari sekedar berkirim pesan singkat, mengakses situs pendidikan, 

transaksi bisnis online, hingga memesan jasa transportasi online. Oleh 

karena itu, mereka mampu menciptakan berbagai peluang baru seiring 

dengan perkembangan teknologi yang kian mutakhir. Generasi ini 
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mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media 

sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi, serta lebih terbuka dengan pandangan 

politik dan ekonomi. Sehingga, mereka terlihat sangat reaktif terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya.
51

 

Pada pola pikir generasi milenial memiliki perbedaan dengan 

generasi sebelumnya. Generasi ini dilahirkan dan dibesarkan pada saat 

gejolak ekonomi, politik, dan sosial melanda Indonesia. Generasi 

tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang open minded, 

menjunjung tinggi kebebasan, kritis dan berani. Hal tersebut juga di 

dukung dengan kondisi pemerintahan saat ini yang lebih terbuka dan 

kondusif.
52

 

Dalam aspek bekerja, Gallup menyatakan para milenial dalam 

bekerja memiliki karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan 

dengan generasi-generasi sebelumnya di antara karakteristik itu 

adalah: 

1) Para Millenials bekerja bukan hanya sekedar untuk 

menerima gaji, tetapi juga untuk mengejar tujuan (sesuatu 

yang sudah dicita-citakan sebelumnya). 

2) Millenials tidak terlalu mengejar kepuasan kerja, namun 

yang lebih millenials inginkan adalah kemungkinan 

berkembangnya diri mereka di dalam pekerjaan tersebut 

(mempelajari hal baru, skill baru, sudut pandang baru, 
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mengenal lebih banyak orang, mengambil kesempatan 

untuk berkembang). 

3) Millenials tidak menginginkan atasan yang suka 

memerintah dan mengontrol. 

4) Millenials tidak menginginkan review tahunan, millenials 

menginginkan on going conversation. 

5) Millenials tidak terpikir untuk memperbaiki 

kekurangannya, millenials lebih berpikir untuk 

mengembangkan kelebihannya. 

6) Bagi Millenials, pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja 

namun bekerja adalah bagian dari hidup mereka.
53

 

Jadi kesimpulannya, perubahan karakteristik masyarakat era milenial 

tidak jauh dari apa yang terjadi di Indonesia, berdasarkan hasil studi 

yang dilakukan oleh Boston Conculting Group (BCG) bersama 

University of Barkley tahun 2011 di Amerika Serikat tentang generasi 

milenial USA adalah sebagai berikut: 

1) Minat membaca secara konvensional kini sudah menurun 

karena generasi Y lebih memilih mambaca lewat 

smartphone mereka. 

2) Millennial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat 

komunikasi dan pusat informasi. 

3) Millennial lebih memilih ponsel daripada televisi. 
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4) Millennial menjadikan keluarga sebagai pusat 

pertimbangan dan pengambil keputusan mereka.
54

 

 

4. Pengajian Rutin Rotibul haddad Dalam Menambah Keimanan 

Masyarakat Era Milenial 

Semua orang Islam mempunyai iman, hanya saja iman yang di 

miliki setiap orang itu tidak sama. Karena iman itu bisa bertambah dan 

berkurang. Untuk mengetahui atau sebagai penguji apakah iman itu 

bertambah atau berkurang, di dalam ayat-ayat Qur‟an dan di iringi sabda 

Nabi Muhammad Saw, telah diterangkan bahwa lebih banyak membaca 

Qur‟an, menyelidiki Hadits-hadits yang berhubungan dengan perkara 

iman, kelak rahasia itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Karena sebuah 

ayat yang pernah kita salinkan di pasal lain, adalah ujian yang besar 

tentang derajat iman itu bila nama Tuhan tersebut dan ayat-Nya dibaca 

orang. Orang mukmin ialah orang yang gemetar hatinya ketika 

mendengar nama Allah dan bertambah imannya bila mendengar ayat-ayat 

Tuhan.
55

 

Seperti halnya majlis dzikir rotibul haddad yang di laksanakan 

rutin di Masjid Roudhotul Muchlisin, di mana di dalamnya banyak 

menyebut nama-nama Allah, ayat-ayat Qur‟an, di tambah lagi dengan 

ceramah agama yang mana para jamaahnya mendengarkan langsung dan 

menyimak ilmu dari seorang kyai yang menyampaikannya langsung. 

Sehingga seseorang yang mengikutinya akan lebih hikmat, bisa untuk 
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 Yambise, 18-19. 
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 Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 69. 
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mengintrospeksi diri dari kehidupannya yang mana perbuatan atau 

ibadahnya bisa lebih baik lagi. 

Pada zaman sekarang handphone sudah merajalela disemua 

kalangan, kemana-mana selalu dibawa, gedung-gedung yang isinya serba 

mewah dan menarik sehinga banyak yang mendatanginya. Apabila 

sesorang tidak bisa mengontrolnya maka terjerumuslah ia kedalam hal-hal 

duniawi, iman yang di milikinya sedikit demi sedikit akan berkurang, 

sering menunda-nunda ibadah juga akan semakin berkurang iman 

tersebut. 

Meskipun segala sesuatu harus di majukan dengan fikiran dan akal, 

harus di majukan pula kesucian perasaan batin. Perasaan batin itu tidak 

pernah bohong. Karena kalau otak saja yang maju, hati tidak, kita pintar 

tetapi tidak pandai menggunakan kepintaran itu untuk maslahat diri dan 

manusia seumumnya.
56

 

Jadi, ketika kita masih merasa bahwa iman kita belum sempurna, 

tandanya masih ada harapan akan bertambah sempurna. Kalau kita merasa 

iman yang kita miliki telah sempurna, maka dari situlah tandanya bahwa 

mulai saat itu iman kita telah surut dan berkurag. Walaupun kecanggihan 

teknologi maupun pusat-pusat perbelanjaan semakin mewah, hati dan 

pikiran tetaplah harus dikontrol agar iman tidak berkurang. Terus 

melantunkan Firman-Nya, memperbanyak bedzikir, menginstropeksi diri 

apakah bekal yang dibawa nantinya di hari kelak sudah cukup atau belum 

dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang.  
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 Hamka, 69. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pada 

penulisan karya tulis ilmiah ini hanya di suguhkan data berupa narasi. Alasan 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian ini sangat 

efektif di gunakan karena peneliti dapat bertemu langsung dengan subjek 

maupun objek penelitian, ikut serta dalam kegiatannya dan juga dapat 

menganalisa pelaksanaannya dari awal sampai selesai. Sedangkan jenis 

penelitian yang di gunakan adalah deskriptif (descriptive research). Karena 

penelitian ini di maksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang 

bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Dengan kata lain tujuan 

penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau 

kondisi saat ini.
57

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Condro kecamatan Kaliwates kabupaten 

Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Masjid Roudhotul Muchlisin adalah sebuah masjid yang terbilang baru di 

Jember yang mana bangunannya yang sangat bagus dan menarik 

perhatian orang-orang yang melewatinya, karena letaknya tepat di 

pinggir jalan raya yang sangat ramai. 

                                                 
57

 Sedarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV. PUSTIKA SETIA, 2002), 41. 
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2. Masjid Roudhotul Muchlisin ini di dalamnya terdapat Taman Pendidikan 

Al-Quran (TPQ), Majlis Zikir Rotibul Haddad, Bagi-bagi Takjil Gratis 

baik itu saat berbuka dan saat sahur, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

dan agenda atau kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa di perinci satu-

persatu. 

3. Masjid Roudhtul Muchlisin ini juga telah banyak di sorot oleh warga 

Jember sendiri bahkan juga sudah masuk di stasiun televisi karena 

keindahan bangunan masjid tersebut dan tidak heran pada lahan 

parkirnya saja sampai penuh pada acara-acara tertentu yang 

diselenggarakan oleh Masjid Roudhotul Muchlisin. 

4. Majlis zikir rotibul haddad dipimpin langsung oleh seseorang yang mana 

lulusannya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di Universitas 

Jember (UNEJ) 

 

C. Subjek Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-

orang yang memberikan informasi tentang masalah penelitian. Untuk 

memperkaya dan memperkuat penelitian ini, peneliti juga akan menentukan 

beberapa narasumber. 

Subjek penelitian ini menggunakan Purposive yaitu pengambilan 

informan dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih orang yang di 

anggap paling tahu tentang data penelitian yang di inginkan.
58

 Penggunakan 

teknik Purposive Sampling bertujuan untuk mengambil beberapa responden 
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D 

(Bandung: ALFABETA, 2016), 218-219. 
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informan yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti subjek 

penelitian, informan dalam penelitian ini adalah : 

1. KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq selaku imam sekaligus pembina 

pengajian rutin rotibul haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin. 

2. KH. M. Agus Salim, S.Pd.I. selaku ketua pengajian rutin rotibul haddad 

di Masjid Roudhotul Muchlisin. 

3. Abdul Ghofar, S.H. selaku pengurus pengajian rutin rotibul haddad di 

Masjid Roudhotul Muchlisin. 

4. Sugik, Ahmad Wahyudianto, Alif hidayat, Fendika, Rahmat Hidayat, 

yang merupakan masyarakat era milenial. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah: 

1. Observasi  

Observasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif.  dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan orang 

yang sedang di amati atau yang di gunakan sebagai sumber data 

penelitian.  sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya, 

dengan observasi partisipan ini maka data yang di peroleh akan lebih 

lengkap tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang tampak. Susan Stainback menyatakan"In participant 

observation, teh research observes what people do, listen to what they 

say, and participates in their activites" dalam observasi partisipatif 
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peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang mendengarkan apa yang 

mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Bahwa 

observasi ini dapat digolongkan menjadi empat yaitu; partisipasi pasif, 

partisipasi moderat, partisipasi yang terus terang dan tersamar, dan 

observasi yang lengkap. 

a. Partisipasi pasif (passive participation) : means the research is 

present at the scene of action but doesn't interact or participate. 

Jadi, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang di 

amati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

b. Partisipasi moderat (moderate participation) : means that the 

researcher maintains a balance between being insider and being 

outsider. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti 

menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam 

mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa 

kegiatan tetapi tidak semuanya. 

c. Partisipasi aktif (active participation) : means that the researcher 

generally does what others in the setting do. Dalam observasi ini 

peneliti ikut melakukan apa yang di lakukan oleh narasumber tetapi 

belum sepenuhnya lengkap. 

d. Partisipasi lengkap (complete participation) : means the researcher 

is a natural participant. This is the highest level of 

involvement.Dalam melakukan pengumpulan data peneliti sudah 

terlibat sepenuhnya terhadap apa yang di lakukan sumber data. 
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Jadi, suasananya sudah natural peneliti tidak terlihat melakukan 

penelitian hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi 

terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.
59

 Adapun data yang 

diperolah pada kegiatan observasi ini adalah: 

1) Memperoleh suatu keadaan fisik Masjid Roudhotul Muchlisin 

yang berada di Jember. 

2) Mengetahui sejarah dan kegiatan  pelaksanaan pengajian rutin 

rotibul haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin yang berada di 

Jember. 

3) Mengetahui proses berlangsungnya pengajian rutin rotibul 

haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin yang berada di Jember. 

2. Wawancara 

Dalam kegiatan ini peneliti memberikan beberapa 

pertanyaan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Penelitian 

ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur/Semistructure 

Interview. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenin semistruktur 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.
60
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 Sugiyono, 107-108. 
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 Sugiyono, 115-116 
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Di samping menggunakan wawancara semi terstruktur, peneliti 

juga menggunakan wawancara mendalam sebagai jenis pengumpulan data 

utama dalam studi fenomenologi. Adapun data yang di peroleh peneliti 

dengan menggunakan teknik wawancara adalah: 

a. Informasi sejarah berdirinya Masjid Roudhtul Muchlisin yang berada 

di Jember. 

b. Informasi diadakannya pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember. 

c. Informasi pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember. 

d. Informasi tentang pendapat para jamaah pengajian rutin rotibbul 

hadad di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember. 

e. Informasi tentang faktor-faktor yang mendukung maupun yang 

menghambat pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember. 

3. Studi Dokumenter 

Dengan menggunakan teknik dokumentasi, maka peneliti dapat 

melampirkan bukti-bukti yang mendukung penelitian dengan nyata 

berupa data yang berbentuk tulisan, catatan maupun dokumen.
61

 Adapun 

data yang di peroleh dengan menggunakan teknik dokumetasi adalah: 

a. Buku pedoman rotibul haddad 

b. Profil Masjid Roudhotul Muchlisin 

c. Foto pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad 
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 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186. 
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d. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan sumber data terkait yang di 

teliti dan foto kegiatan lainnya yang mendukung penelitian ini. 

 

E. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari pemikiran Miles & 

Huberman. Adapun aktivitas yang di lakukan dalam analisis data yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Selalu ada hubungan 

antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

di pecahkan. Maslah memberi arah dan mempengaruhi metode 

pengumpulan data. Banyak masalah yang di rumuskan tidak akan bisa 

terpecahkan karena metode untuk memperolah data yang digunakan tidak 

memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data 

seperti yang diinginkan
62

 

Dalam tahap ini, pertama peneliti menemui takmir masjid untuk 

mencari informasi tentang dzikir rotibul haddad. Kedua, peneliti mencari 

informasi pada informan  yang lebih mengetahui tentang rotibul haddad 

dengan petunjuk takmir masjid. Ketiga, peneliti menemui informan untuk 

di wawancarai, observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti mencatat 

perkataan narasumber, beserta mengamati proses sesuai dengan fokus 

penelitian sesuai dengan pedoman penelitian. Mengumpulkan beberapa 

dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya peneliti 
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mencari beberapa tambahan referensi sesuai dengan data yang diperoleh 

di lapangan. 

2. Kondensasi data 

Pada buku Miles & Huberman ditulis “Data condensation refers to the 

process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or 

transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up 

field note, interview, transcripts, documents, and other empirical 

materials.
63

 

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. 

Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya 

menguap menjadi lebih padat (air). Letak perbedaan antara reduksi 

dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi 

cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi 

menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah 

(mengurangi) data.
64

 

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi 

data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam 

penelitian ini di uraikan sebagai berikut: 
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a. Selecting 

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif, 

yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, 

hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan 

sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat di kumpulkan dan 

di analisis. 

b. Focusing  

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data 

merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti 

memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti 

hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian.
65

 

c. Simplifying and abstracting 

Data dalam penelitian ini selanjutnya di sederhanakan dan di 

abstraksikan. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul 

dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya 

yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. 
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d. Transforming  

Data di transformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi 

yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan 

data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.
66

 

3. Penyajian data 

Selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data ini di lakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan 

menyajikan data, maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di 

pahami.
67

 Penyajian data yang akan di peroleh seperti: 

a. Sejarah pengajian rutti rotibul haddad. 

b. Perencanaan pengajian rotibul haddad dalam menambah 

keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember. 

c.  Pelaksanaan pengajian rotibul haddad dalam menambah 

keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember. 

d. Evaluasi pengajian rotibul haddad dalam menambah keimanan 

masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember. 
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4. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, 

dan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
68

 

Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang menjawab atas 

permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti. Dari kesimpulan ini, 

maka ditemukan hasil penemuan peneliti yang sebelumnya belum pernah 

dikaji oleh siapa pun. Seperti temuan yang berupa deskripsi atau 

gambaran objek yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah 

adanya penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini peneliti 

menyimpulkan dari hasil tahap-tahap analisis sebelumnya. Dan 

menjawab semua fokus masalah yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian. 
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian menggunakan triangulasi metode dan 

triangulasi sumber beberapa informan, situasi lapangan dan data 

dokumentasi. Sedangkan untuk triangulasi metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Peneliti harus melakukan keabsahan data dengan alasan karena 

melakukan keabsahan data maka dapat diketahui kepercayaan hasil data 

temuan yang sedang diteliti. 

Adapun aktivitas yang di lakukan dengan menggunakan triangulasi 

sumber adalah: 

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan barbagai sumber.. 

Adapun aktivitas yang di lakukan dengan menggunakan triangulasi 

metode adalah: 

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara. 

2. Membandingkan data isi dokumentasi dengan data wawancara yang 

masih berkaitan. 

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan isi 

dokumentasi. 

Hasil dari perbandingan yang di dapatkan di harapkan berupa kesamaan data 

atau jika tidak adanya kesamaan antar data maka peneliti akan mencari tahu 

penyebab-penyebab dan penjelasan  terjadinya perbedaan.
69
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G. Tahap-tahap Penelitian 

1. Tahap Sebelum Lapangan 

Dalam penelitian pra-lapang terdapat enam tahapan yang dilalui peneliti: 

a. Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih 

dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat di angkat 

sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul, 

penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya di konsultasikan 

dengan dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal 

hingga di seminarkan.  

b. Memilih lapangan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti telah memutuskan 

letak lokasi penelitian di laksanakan. Lapangan penelitian yang 

dipilih adalah Jl. Gajah Mada No. 180, Condro, Kaliwates, 

Kabupaten Jember. 

c. Mengurus perizin 

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian resmi, maka 

peneliti harus menyertakan surat izin dari pihak akademik kepada 

pihak lembaga tempat penelitian dilakukan. 

d. Menilai lapangan 

Setelah surat perizinan telah disampaikan kepada pihak lembaga 

dengan respon yang baik atau dengan kata lain peneliti telah 

diberikan izin untuk melakukan penelitian dilokasi tersebut, maka 

selanjutnya peneliti melakukan penelitian lapangan untuk lebih 
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mengetahui latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian 

dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam menggali data. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap 

memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti. 

f. Menyiapkan peralatan penelitian 

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap 

memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah 

peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat 

melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, 

buku referensi dan lain-lainnya. 

2. Tahap Lapangan 

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lokasi penelitian. Tentunya 

sebelum terjun ke lapangan, peneliti telah mempersiapkan baik dari 

mental dan fisiknya. 

3. Tahap Sesudah Lapangan  

Tahap sesudah di lapangan adalah tahap menganalisis data. Analisis data 

merupakan tahapan terakhir dari proses penelitian yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Masjid Roudhotul Muchlisin Kelurahan 

Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dimana yang diteliti 

tentang pengajian rutin rotibul haddad dalam menambah keimanan masyarakat 

era milenial, oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

obyek penelitian, peneliti akan mendiskripsikan tentang Masjid Roudhotul 

Muchlisin Kaliwates Jember, sebagai berikut: 

1. Sejarah Masjid Roudhotul Muchlisin 

Pada mulanya di lingkungan Condro sudah berdiri masjid yang 

terletak di Jalan Gajah Mada RW 08 untuk kegiatan ibadah dan sholat 

jumat, dan pada perkembangannya setelah masjid tersebut tidak mampu 

menampung jamaah terutama untuk sholat jumat, maka pada tahunn 1987 

seorang dermawan bernama Mohammad Said mewaqafkan tanahnya untuk 

dibangun masjid. Tokoh masyarakat bersama warga Condro kemudian 

membentuk panitia pembangunan dan bahu membahu membangun masjid 

sampai berdiri. Dana pembangunan masjid itu murni swadaya masyarakat 

dan donatur para dermawan yang dengan sukarela dan ikhlas 

menyumbangkan harta dan tenaga. 

Alhamdulillah pembangunan masjid dengan luas bangunan ± 400 

m
2 

akhirnya selesai, kemudian KH. Achmad Mursyid selaku ketua panitia 

bersama warga bermusyawarah dan memberi nama masjid dengan nama 

59 
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Roudhotul Muchlisin (tamannya orang-orang ikhlas). Masjid lama atau 

masjid timur di namakan Masjid Roudhotul Muchlisin II. 

Para pendiri sekaligus takmir pertamaa Masjid Rudhtul Muchlisin adalah 

sebagai berikut: 

Ketua umum : KH. Achmad Mursyid (almarhum) 

Ketua I  : Drs. H Zainuddin Dja‟far 

Ketua II : Ir. H Rusgianto 

Sekretaris : H Adnan Jazuli (almarhum) 

Bendahara : Ir. H Ismail Suyanto (almarhum) 

 Seiring berjalannya waktu, kapasitas Masjid Roudhotul Muchlisin 

mulai tidak mampu lagi menampung jamaah khususnya masyarakat 

Condro dan sekitarnya, termasuk para musafir yang banyak singgah untuk 

beribadah karena memang lokasi masjid yang sangat strategis, pinggir 

jalan poros provinsi tepatnya di Jalan Gajah Mada No 180 RT 01 RW 10 

lingungan Condro Selatan Kelurahan Kaliwates Kabupaten Jember.    

 Pada hari Sabtu, 13 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 

Rabi‟ul Awal 1431 H, di laksanakan peletakan batu pertama oleh ketua 

umum takmir KH. Achmad Mursyid sebagai penanda di mulainya 

renovasi Masjid Roudhotul Muchhlisin. Alhamdulillah selain dihadiri para 

jamaah warga condro dan sekitarnya. Acara peletakan batu pertama 

tersebut juga di hadiri oleh wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H Saifullah 

Yusuf, para kyai dan alim ulama, Bupati Jember Ir. H NZA Dzalal, pejabat 

PEMKAB Jember, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.  
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 Proyek dan rencana anggaran biaya yang disampaikan oleh panitia 

renovasi yang diketuai oleh Drs. H Zainuddin Ja‟far dan sekretarisnya Dr 

H Sofyan Tsauri, MM dapat di ketahhui bahwa proyek renovasi Masjid ini 

terkesan ambisius mengingat besarnya skala bangunan dan biaya yang 

dibutuhkan. Terkait hali itu ketua takmir almarhum KH Achmad Mursyid 

dalam suatu kesempatan pernah mengatakan “renovasi dan pembangunan 

masjid ini di rancang supaya bisa bertahan lama, bisa di nikmati oleh 

warga Condro sampai tujuh turunan, insyaAllah. Meski dana awal sangat 

jauh dari total rencana kebutuhan tapi kita harus mulai.  

 Dengan dana awal yang sangat terbatas dan bantuan dari semua 

pihak seperti PEMKAB Jember, donatur dan seluruh warga Condro yang 

dengan ikhlas menyumbangkan dana dan tenaganya, proyek renovasi dan 

pembangunan Masjid di mulai. Setelah proyek berjalan ± 5 tahun dan 

terkesan macet karena keterbatasan dana. Alhamdulillah puji syukur 

kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, pada bulan ramadhan sekitar 

pertengahan bulan Juni 2016 Allah mendengar dan mengabulkan do‟a 

seluruh jamaah yang secara rutin istiqomah selama ± 2 tahun 

melaksanakan istighosah, bermunajat memohon pertolongan-Nya setiap 

hari jumat sebelum acara sholat jumat. Allah mengirimkan seorang 

hambanya, seorang pengusaha sukses putra daerah, pada suatu kesempatan 

beliau bersama salah seorang pengurus takkmir silaturahim kepada ketua 

takmir dan menyampaikan niat dan keinginannya untuk membantu atau 

lebih tepatnya mengambil alih pembangunan Masjid Roudhotul Muchlisin 

sampai tuntas. 
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 Selanjutya dengan sumber daya manusia dan finansial yang beliau 

miliki, pembangunan dan renovasi Masjid Roudhotul Muchlisin yang 

awalnya berjalan sangat lambat dalam tempo relatife singkat ± 2 tahun 

sudah bediri megah dan indah dengan arsitektur dan berbagai tambahan 

fasilitas yang sebelumnya tidak terpikirkan. 

2. Sejarah Rotibul Haddad 

Awal pengijan rutin rotibul haddad ini di rintis pada tahun 

2010/2011, awalnya hanya dari rumah kerumah dan yang mengikutinya 

hanya sepuluh sampai dua puluh orang. Pengajian ini di adakan setiap hari 

minggu, waktu itu rotib masih belum ada hanya ditambah zikir dan 

istighotsah. Pada saat itu pengajiannya membahas tentang fiqih dan tanya 

jawab. Pada tahun 2011 barulah pengajian rutin itu di tambah dengan 

membaca rotibul haddad, kemudian ada salah satu pihak dari pengurus 

musholla yang meminta agar pengajian rutin itu untuk mengisi di musholla 

tersebut dan dari sinilah pengajian rotibul haddad ini terus berkambang 

sampai sekarang hingga dua puluh tempat salah satunya termasuk Masjid 

Roudhotul Muchlisin yang juga meminta agar pengajian rutin rotibul 

haddad tersebut untuk mengisi di masjid roudhotul muchlisin. 

Seperti yang telah di sampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

selaku ketua dewan Pembina pengajian rotibul haddad, yang menyatakan: 

Sejarahnya ya dari rumah ke rumah, yang ikut 10, 15, 20 orang. 

Setiap hari ahad, kemudian disamping ngaji kemudian saya ajak 

untuk membaca dzikir istighosah, itu rintisannya 2010/2011 

belum ada rotib waktu itu pengajian rutin bahasa Fiqh tanya 

jawab kemudian 2011  ditambah dengan baca rotib tetap belum 

ada pengajian yang sifatnya rutin dari rumah ke rumah 

kemudian baru setelah 2011 ada mushola yang minta dari 

pengajian rutin dari rumah ke rumah itu ada yang pegang 
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mushola Pak Kyai ini kalau saya minta pengajian rutin rotib ini 

di mushola saya di masjid saya bisa apa tidak? insyaallah bisa 

itu 2011 dari situ terus mushola ini, masjid ini, terus sampai 

sekarang nambah nambah nambah sampai sekarang. Total 

berapa ya lebih dari 20, malam senin itu penuh malam jumat 

penuh malam kamis penuh malam rabu 1 weton di rumah di 

Taman Gading, itu ya lebih dari 20 lah.
70

 

 

Bukti wawancara lain seperti yang di sampaikan oleh H. M. Agus Salim 

selaku ketua pengurus pengajian rotibul haddad, yang menyatakan: 

Awalnya berawal dari inisiatif KH. Mushoddiq Fikri sendiri, 

terus dibeberapa tempat-tempat beliau mengisi pengajian rutin. 

Awalnya belum ada rotibul haddad, sehingga salam beliau saya 

sendiri diajak untuk mengaktifkan zikir rotibul haddad di 

tempat-tempat yang menjadi titik rutinitas kegiatan taklim yang 

diasu oleh gus Fikri, saya lupa dari mana dulu mulainya rotibul 

haddad tetapi dibeberapa tempat sudah menyebar dan sampai 

sekarang harinya sudah banyak yang penuh.
71

 

 

Peneliti juga mewawancarai Bapak Mahrus selaku takmir masjid 

Roudhotul Muchisin, yang menyatakan bahwa rotibul haddad 

itukan asalnyakan memang gus Fikri itu kajian-kajian kan 

kemana-mana ke masjid-masjid, nah akhirnya masjid roudhotul 

muchlisin minta jadwal untuk kegiata rutin.
72

 

 

Jadi sejarah awal terbentuknya pengajian rutin rotibul haddad yaitu 

di mulai dari tahun 2010/2011 ada sebuah majelis yang membahas 

pengajian tentang fiqih yang di lakukan setiap hari minggu. Kemudian 

pada tahun 2011 pengajian itu di tambah dengan zikir rotibul haddad, 

lambat laun ada salah satu pihak pengurs masjid mengundang untuk 

mengisi pengajian tersebut di Masjid. Mulai dari sinilah pengajian ini terus 

berkembang hingga sekarang dan juga sudah ada di berbagai tempat yang 

di jadikan rutinitas pengajian. 

 

                                                 
70

 Mushoddiq Fikri Farouq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2020. 
71

 Agus Salim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Juli 2019. 
72

 Mahrus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 15 Oktober 2019. 
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3. Visi Dan Misi Masjid Roudhotul Muchlisin 

a. Visi Masjid Roudhotul Muchlisin 

Terwujudnya masjid yang makmur, mandiri, modern, dan megah, 

serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai pusat peribadatan, 

wahana musyawarah dan silaturahim, lembaga dakwah, pendidikan, 

pengembangan ilmu, dan budaya Islami, serta ekonomi pemberdayaan 

umat, yang di landasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT. 

b. Misi Masjid Roudhotul Muchlisin 

1) Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk 

memakmurkan masjid dan syiar Islam. 

2) Mewujudkan terjaganya kesucian, kebersihan, keindahan dan 

ketertiban masjid. 

3) Mewujudkan sebuah masjid yang mampu bertahan, dengan 

arsitektur yang mencerminkan kemakmuran. 

4) Menjadikan perpaduan antara corak arsitektur Islam, budaya 

lokal, dan teknologi modern, serta di lengkapi dengan berbagai 

macam fasilitas, agar dapat berfungsi sebagaimana pada zaman 

Rasulullah SAW. 

5) Mewujudkan sistem manajemen masjid yang modern dan 

professional. 

6) Mengembangkan seni budaya bernafaskan Islam yang harmoni 

dengan budaya lokal serta pemeliharaan etika dan estetika masjid. 
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7) Mewujudkan masjid sebagai sentral wisata religius dan 

kebanggaan masyarakat Jember. 

8) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peribadatan, dakwah dan 

pendidikan dalam rangka membimbing umat agar memiliki 

keteguhan iman dan taqwa, akhlaqul karimah, kesalihan individu 

dan sosial, semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, 

dan ukhuwah insaniyah. 

9) Mewujudkan harmonisasi antara masjid roudhotul muchlisin 

dengan masjid lain yang ada di Jember. 

4. Struktur Organisasi Dan Manajemen Masjid Roudhotul Muchlisin 

Berikut adalah susunan nama-nama takmir Masjid Roudhotul Muchlisin:  

Penasehat   : Camat Kaliwates 

Pelindung   : Lurah Kaliwates 

Ketua Umum   : Drs. KH. Zainuddin Dja‟far 

Ketua    : DR. H. Sofyyan Tsauri, MM 

Sekretaris   : Drs. H. Mahrus, M.Pd.I 

Bendahara   : Dr. Ir. H. Rusgianto, MM 

Bidang ibadah   : KH. Samsul Arifin dan Abd Ghofar 

Bidang sumber daya manusia : HM. Burhan Ramadhany, SE 

Kerumah tanggaan  : Drs. Imam Bukhari 

5. Fasilitas Masjid Roudhotul Muchlisin 

Kompleks masjid seluas satu hektar ini di lengkapi dengan fasilitas-

fasilitas:  

a. Masjid dua lantai dengan kapasitas maksimal 2000 jamaah. 
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b. Tempat wudhu dan kamar mandi untuk muslimin dan muslimat. 

c. Menara setinggi ± 53 meter di buat empat lantai dengan rincian: 

1) Lantai satu untuk kantor takmir dan yayasan. 

2) Lantai dua disiapkan untuk tempat isirahat para musafir. 

3) Lantai tiga dimanfaatkan untuk perpustakaan. 

4) Lantai empat masih kosong. 

d. Food corner. 

e. Area parkir khusus untuk roda empat atau lebih dan roda dua. 

f. WIFI (Wireless Fidelity). 

g. Kursi untuk difabel. 

h. Kursi untuk LANSIA. 

i. Kotak penyimpanan alas kaki. 

j. Air mancur. 

k. CCTV (Closed Circuit Television). 

l. Pada saat bulan Ramadhan di sediakan 500 kotak nasi untuk santap 

sahur dan 500 kotak untuk berbuka puasa setiap harinya. 

6. Program-Program Pemberdayaan Masjid Roudhotul Muchisin 

Dalam memberdayakan masjid, fasilitas dan bangunannya, pihak takmir 

membagi kedalam beberapa bagian: 

a. Bidang keagamaan yakni masjid di berdayakan dan di hidupkan lewat 

kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan kegiatan yang 

tidak mengikat yang terinci sebagai berikut: 

1) Kegiatan harian adalah kegiatan yang di laksanakan setiap hari 

yakni sholat lima waktu. 
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2) Kegiatan mingguan adalah kegiatan yang rutin di laksanakan 

setiap minggunya satu kali. Sebagai contoh untuk hari Rabu dan 

Minggu ada kajian keislaman. 

3) Kegiatan bulanan adalah kegiatan yang di lakukan rutin setiap 

bulannya. Contohnya majelis rotibul haddad, kajian dhuha. 

4) Kegiatan tahunan adalah kegiatan yang di laksanakan pada saat 

hari-hari besar Islam. Sebagai contoh sholat idul fitri dan adha. 

5)  Kegiatan tidak mengikat, yakni kegiatan yang sewaktu-waktu 

ada dan tidak terjadwal. Seperti santunan anak yatim dan lainnya. 

b. Kegiatan sosial kemasyarakatan yakni masjid di berdayakan dan di 

kembalikan fungsinya seperti pada zaman Rasulullah yaitu 

mengakomodasi kepentingan sosial dan kemasyarakatan. 

c. Kegiatan pendidikan yakni masjid sebagai tempat pendidikan 

menyediakan TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), untuk saat ini masih 

tersedia TPQ. Kedepan sudah di rencanakan rumah tahfidz, yang mana 

rumah tahfidzya sudah di siapkan di lantai dua Masjid. Jadi di 

Sekolahkan disana secara gratis, bermukim disana juga. Namun 

program ini masih di mantapkan untuk diadakan. 

 

B. Penyajian Data Dan Analisis 

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan data dan hasil penelitian 

tentang fokus penelitian, yaitu tentang pengajian rutin ratibul haddad dalam 

menambah keimanan masyarakat era milenial di Masjid Roudhotul Muchlisin. 

Data-data hasil penelitian ini di peroleh dari teknik observasi, studi 
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dokumenter dan wawancara, yang di lakukan oleh peneliti di Masjid 

Roudhotul Muchlisin dan juga mendatangi rumah narasumber. 

Berikut hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu: 

1. Pelaksanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember 

a. Perencanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember 

Pengajian rutin rotibul haddad di Masjid Roudhotul Muchlisin 

ini di rencanakan pada awal bulan atau minggu pertama dimulai 

dengan shalat maghrib berjamaah, pembacaan rotibul haddad, 

pembacaan shalawat, shalat isya berjamaah, selanjutnya di akhiri 

dengan pengajian dan tanya jawab. Selain itu saat kajian biasanya juga 

mendatangkan narasumber maksimal dua orang, kajian ini berakhir 

sekitar pukul sembilan malam sehingga para jamaah yang 

mengikutinya tidak pulang larut malam. 

Seperti yang di sampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

selaku ketua dewan Pembina pengajian rotibul haddad, yang 

menyatakan: 

Perencanaannya yang sudah ada kalau dulu ahad, saya 

pengajian itu ahad pagi jam spuluh kemudian karena diminta 

di masjid, di musholla akhirnya kita kemas sekaligus untuk 

menyemangati dan menguatkan semangat jamaah yang dimulai 

dengan shalat maghrib berjamaah, baca rotib, shalawat, shalat 

isya berjamaah, baru terus  pengajian dan tanya jawab.
73
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 Mushoddiq Fikri Farouq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2020. 
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Bukti wawancara lain seperti yang di sampaikan oleh H. M. Agus 

Salim selaku ketua pengurus pengajian rotibul haddad, yang 

menyatakan:  

Perencanaan rotibul haddad sudah berjalan satu tahun lebih 

dan tidak hanya rotibul haddad, tapi jamaahnya kita juga ajak 

mereka dalam kajian dhuha yang dibina gus fikri sebulan 

sekali minggu ke tiga. Hampir disemua tempat dimulai setelah 

shalat maghrib, kitasangat menganjurkan jamaah shalat 

maghri. Khusus hanya di masjid baitul amin dilaksanakan 

setelah isya kenapa? Karena itu menjadi pusat berkumpulnya 

seluruh jamaah sekabupaten Jember. Sedangkan pelaksanaan 

pengajian rotibul haddad di masjid roudhotul muchlisin 

dimulai dengan sholat maghrib  berjamaah, rotibul haddad, 

shalawat simtut dhuror, shalat isya berjamaah, kajian yang 

diselingi dengan Tanya jawab. Selesainyapun tidak terlalu 

malam maksimal kita mengundang dua narasumber. Jam 

sembilan kita sudah selesai, jadi kenapa jamaah senang 

mengikuti zikir ini salah satunya alasan mereka karena alasan 

waktu kita tidak malam, jam Sembilan mereka sudah bisa 

pulang.
74

 

 

Bukti wawancara lain seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mahrus 

selaku takmir masjid roudhotul muchlisin menyatakan bahwa “rotibul 

haddad itu kita rencanakan rutin setiap sebulan sekali atau minggu 

pertama.”
75

 

Peneliti juga mewawancarai salah satu pengurus pengajian rotibul 

haddad yaitu Abdul Ghofar, S. H. yang menyatakan bahwa “kajian 

rotib itu minggu pertama, untuk pembacaan rotib dan sholawatnya itu 

setelah maghrib di lanjutkan shalat isya, kajiannya setelah isya, 

sudah.”
76
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Jadi perencanaan pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin ini di laksanakan pada awal bulan atau minggu 

pertama yang mana dalam kegiatan tersebut akan di mulai dengan 

sholat maghrib berjamaah, pembacaan zikir rotibul haddad, shalawat, 

shalat isya berjamaah, pengajian dan tanya jawab, di akhiri dengan 

do‟a.  

Dari empat hasil wawancara tersebut di kuatkan dengan hasil 

observasi peneliti bahwasannya memang betul pengajian rutin rotibul 

haddad tersebut di adakan pada awal bulan minggu pertama apabila 

tidak ada kendala, kegiatan tersebut meliputi pembacaan rotibul 

haddad, salat isya berjamaah, pembacaan shalawat Nabi, ceramah atau 

kajian.
77

 

 

Hasil observasi tersebut diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 4.1  
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foto tentang perencanaan pengajian rutin rotibul haddad 
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b. Pelaksanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember 

Pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin di laksanakan rutin di dalam masjid dan di 

adakan pada awal bulan atau minggu pertama. Pengajian rutin rotibul 

haddad ini menggunakan metode bashiron yaitu metode yang 

menggembirakan, menyenangkan orang, melalui proses diskusi, 

analisa dan sebagainya, yang berbasis qur‟an. 

Metode ini juga di kemas dengan prinsip santai, di dalamnya 

terdapat unsur bercanda agar suasananya tidak tegang. Tetapi 

walaupun di dalamnya terdapat unsur bercanda bukan berarti 

kehilangan nuansa keilmuannya agar terasa menyenangkan, disisi lain 

agar seseorang yang mengikuti pengajian ini merasa bahagia di 

Masjid. 

Media yang di gunakan saat pengajian rutin rotibul haddad ini 

menggunakan peralatan yang sudah di sediakan di Masjid seperti 

mikrofon, sound, alat untuk merekam pengajian rutin rotibul haddad. 

Adapun yang lainnya seperti al-qur‟an dan kitab sebagai rujukan saat 

kajian, buku rotibul haddad yang di pinjamkan kepada orang-orang 

yang mengikuti pengajian. Namun ketika mengundang narasumber 

yang termasuk kyai besar maka akan di tambah dengan sound system, 

proyektor dan layarnya. 
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Seperti yang di sampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

selaku ketua dewan Pembina pengajian rotibul haddad, yang 

menyatakan: 

Metodenya ya zikir bersama, shalat bersama, ngaji bersama, 

mudah-mudahan masuk surga bersama, itu take line nya. 

Melalui shalat berjamaah ngaji, diskusi, tanya jawab, yang 

dikemas dengan prinsip santai, ngaji sambil guyon, sambil 

santai, bukan berarti kehilangan nuansa keilmuan, tetapi 

metodenya memang kita menggunakan metode bashiron. 

Bagaimana dakwah itu bisa menyenangkan, membahagiakan, 

kalau orang merasa nyaman berbuat maksiat, meskinya orang 

juga bisa dibuat nyaman untuk bisa berbuat baik supaya 

bagaimana orang merasa nikmat bahagia, gembira di Masjid, 

bagaimana orang gembira datang ke pengajian. Jadi metodenya 

adalah memang metode menggembirakan, menyenangkan 

orang, melalui proses diskusi, analisa dan sebagainya, yang 

berbasis qur‟an. Jadi kita ngaji satu ayat kita kaji.
78

 

 

Seperti yang di sampaikan oleh H. M. Agus Salim selaku ketua 

pengurus pengajian rotibul haddad, yang menyatakan “untuk media 

pengajian rutin ya seperti yang sudah melakat di masjid kita tempati, 

buku yang kita cetak untuk di pinjamkan kepada jamaah”.
79

 

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mahrus selaku takmir masjid 

roudhotul muchlisin menyatakan bahwa “tentunya kita menyiapkan 

media itu ya lengkaplah sudah ada.”
80

 

Seperti yang di sampaikan salah satu pengurus pengajian rotibul 

haddad yaitu Abdul Ghofar, S. H. yang menyatakan bahwa “medianya 

ya seperti sound yang sudah ada di Masjid itu tinggal menyalakan 

saja, ada juga media untuk merekam, foto saat kegiatannya”.
81

 

                                                 
78

 Mushoddiq Fikri Farouq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 28 Mei 2021. 
79

 Agus Salim, diwawancarai oleh Penulis, 5 Agustus 2019. 
80

 Mahrus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2019. 
81

 Ghofar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 juni 2019. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

73 

 

Jadi kesimpulan dari pelaksanaan pengajian rutin rotibul 

haddad ini menggunakan metode bashiron di mana metode ini untuk 

menggembirakan, menyenangkan orang, melalui proses diskusi, 

analisa, dan sebagainya saat mengikutinya. Media yang digunakan 

adalah mikrofon, sound, alat untuk merekam di setiap pengajian rutin 

rotibul haddad, buku rotib, kitab dan al-qur‟an yang mana dijadikan 

sebagai rujukan dalam pengajian rotibul haddad. 

Dari keempat hasil wawancara tersebut di kuatkan dengan 

hasil observasi peneliti bahwasannya memang benar saat pelaksanaan 

tersebut medianya sudah ada pada masjid lain-lain seperti buku rotibul 

haddad memang di sediakan, media perekam saat kegiatan 

berlangsung, bahkan saat acara besarpun pihak pengurus menyediakan 

proyektor agar yang di luar masjid bisa melihat narasumbernya.
82

 

Hasil observasi tersebut diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 4.2 
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foto tentang pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad 
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c. Evaluasi Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember 

Evaluasi dari pengajian rutin rotibul haddad di Masjid 

Roudhotul Muchlisin dilihat dari proses kegiatannya yaitu berjalan 

dengan lancar walaupun hanya terdapat hal-hal kecil yang dampaknya 

tidak terlalu besar masih bisa di selesaikan dan itu apabila pengajian 

tersebut kegiatannya berjalan seperti biasanya. Namun saat 

mengundang kyai besar kendalanya di tempat untuk shalat jamaah, 

tempat parkir, dan konsumsi karena memang tidak memungkinkan 

semuanya untuk mendapatkan konsumsi, halaman parkirnya juga 

terbatas dan tempat untuk shalat jamaah yang tidak bisa menampung 

semua jamaah, solusinya mereka shalat di halaman masjid. Tetapi 

diluar kegiatan shalat berjamah, mereka masih bisa masuk masjid 

walaupun masih beberapa yang ada di halaman.  

Proses dari awal sampai akhir masih terbilang lancar tidak 

banyak kendala, penyekat antara laki-laki dan perempuan juga masih 

ada walaupun mengundang kyai besar dan para jamaah masih setia 

mengikuti kegiatannya sampai selesai karena kegiatannya selesai tidak 

terlalu larut malam. Media yang digunakan juga lengkap, cara 

menyampaikan kajian juga menarik sehingga banyak orang yang 

berdatangan bahkan banyak juga jamaahnya dari luar daripada 

dilingkungan itu sendiri.
83
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Seperti yang disampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri 

Farouq selaku ketua dewan Pembina pengajian rotibul haddad, yang 

menyatakan bahwa “evaluasinya untuk rotib Alhamdulillah berjalan 

dengan lancar, kendalanya hanya pada saat musim covid itu yankita 

liburkan tetapi solusinya kita adakan dengan online karena banyak 

anggota atau jamaah rotib ingin sekali dilaksanakan kembali”.
84

 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahrus selaku takmir 

masjid roudhotul muchlisin menyatakan bahwa “evaluasinya sejauh ini 

acara berjalan ya seperti biasanya dan aman-aman saja”.
85

 

Seperti yang di sampaikan oleh H. M. Agus Salim selaku 

ketua pengurus pengajian rotibul haddad, yang menyatakan bahwa 

“untuk evaluasi acara selama ini masih berjalan dengan lancer belum 

ada kendala dan semoga tidak ada karena sejauh ini acara masih 

terlaksana dengan baik”.
86

 

Jadi kesimpulannya adalah evaluasi pengajian rutin rotibul 

haddad selama ini masih berjalan dengan lancar tidak ada hambatan 

walaupun ada hanya masalah kecil dan masih bisa di selesaikan. 

Walaupun sempat ada covid pengajian rutin sempat di liburkan dan 

solusinya di laksanakan kembali dengan pengajian online. 

Dari keempat hasil wawancara tersebut di kuatkan dengan 

hasil observasi peneliti bahwasannya memang benar selama peneliti 

mengikuti pengajian rutin yang lebih dari tiga kali, peneliti tidak 
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menemukan kendala yang mengakibatkan kegiatan tersebut harus 

berhenti, tetapi kegiatan tersebut selalu lancar dan tidak ada kendala.
87

 

Hasil observasi tersebut diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tantangan Keimanan Masyarakat Era Milenial Yang Mengikuti 

Pengajian Rutin Rotibul Haddad Di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember 

Nabi Muhammad Saw telah menjelaskan tentang problem atau 

tantangan yang akan dialami oleh umat Islam ketika memasuki akhir 

zaman antara lain seperti, banyaknya orang yang berpidato tetapi 

sediktnya ahli ilmu atau bisa diartikan dengan, Allah Swt mengangkat 

ilmu orang-orang yang shaleh dengan kata lain perlahan orang-orang yang 

dijadikakan sebagai panutan, guru, ulama‟ dalam mencari ilmu tersebut 

satu persatu telah meninggal. Tantangan selanjutnya adalah banyaknya 

masjid tetapi yang ikut berjamaah sedikit dan ini sudah terjadi saat ini.  
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 Observasi di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, 27 Juni 2019. 

foto tentang evaluasi pengajian rutin rotibul haddad 
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Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan bahwasannya tidak akan 

terjadi kiamat kecuali umat Islam berbagga-bangga dengan masjidnya, 

berbangga-bangga masjidnya besar dan bagus tetapi lupa akan 

memakmurkan atau mengisi masjid tersebut. Menurut imam Al Ghazali 

faktor dikitab yang telah di karangnya yaitu ihya‟ „ulumuddin beliau 

menjelaskan bahwasannay kemakmuran masjid itu adanya shalat 

berjamaah dan juga adanya pengajian. Jadi kalau masjid tersebut hanya di 

gunakan untuk shalat berjamaah saja, kata Imam Al Ghazali masjid 

tersebut kurang makmur. 

Alasan pengajian rotibul haddad ini sendiri adalah untuk 

memakmurkan masjid tersebut. Karena pengajian rotibul haddad ini 

mengedepankan dua-duanya dalam artian tidak hanya melakukan shalat 

dan zikir saja tetapi juga mengadakan kajian ilmunya dengan 

mendatangkan berbagai narasumber yang tentunya dilihat dari kapasitas 

keilmuannya. Tema yang dibuat kajian setiap pertemuan di buat berbeda-

beda agar materi yang telah di sampaikan tidak terulang lagi, selain itu 

agar narasumber yang telah di datangkan agar membahas tema yang telah 

di tentukan sehingga pembahasan tidak terlalu meluas kemana-mana. 

Rujukan yang di jadikan pembahasan dalam kajian itu tentunya selain dari 

Al-Qur‟an juga merujuk pada kitab-kitab yang muktabar sehingga rujukan 

dan sanadnya jelas.  

Sebenarnya tema-tema yang telah dibahas dalam pengajian tersebut 

apabila dijadikan buku atau bulletin maka akan menghasilkan suatu karya, 

tetapi hal ini masih dalam tahap perencanaan saja. Alasan selanjutnya 
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yaitu pengajian rotibul haddad ini di mulai dengan shalat maghrib 

berjamaah itu karena agar masjid tersebut makmur, dari yang awalnya 

jamaah hanya 1 sampai 2 shof masjid itu menjadi penuh dan juga ramai 

bahkan sampai di halaman masjid. Waktu maghrib dan isya ini adalah 

waktu yang di mana membuat pengajian rutin rotibul haddad ini menjadi 

berkah karena banyak dari jamaah yang hadir dari sekitar maupun yang 

dari jauh berkumpul semunya di Masjid untuk berjamaah, berzikir, 

bersholawat, dan mendengarkan kajian bersama-sama. 

Seperti yang telah di sampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

selaku ketua dewan Pembina pengajian rotibul haddad, yang menyatakan: 

Kanjeng Nabi sudah menjelaskan beberapa problem yang akan 

dialami umat Islam ketika sudah masuk akhir zaman antara lain; 

Kanjeng Nabi itu dawuh Wamin usroti sa'ah salah satu tanda-tanda 

akhir zaman itu adalah banyaknya tukang pidato sedikitnya ahli 

ilmu nah kita masuk disitu. Bagaimana kajian ini bisa berilmu 

kajian ini bisa secara kualitatif tetapi mengedepankan kan ada yang 

mengedepankan zikir kajian ini bukan meremehkan zikir tapi yang 

dikedepankan adalah kajian ilmunya. Jadi tantangan umat Islam 

yang paling pokok adalah Allah mengangkat ilmu, nah ini yang 

kita kuatkan akhirnya ngaji kita mendatangkan narasumber yang 

kita lihat kapasitas keilmuannya setiap kajian kitab buat tema 

rujukannya jelas sanadnya jelas hingga kajiannya bersifat ilmu 

yang Insyaallah sanadnya jelas bukannya jelas. Kemudian 

tantangan kedua atau problem umat yang menurut Kanjeng Nabi 

itu adalah banyaknya masjid jamaahnya sedikit itu ada kitab itu 

bagus sekali (asyrotus-saa'ah) tanda-tanda akhir zaman, nah ini kan 

sekarang sudah terbukti nah kita masuk kesitu bagaimana masjid 

itu supaya makmur makannya pengajian ini dimulai maghrib 

kecuali di Masjid Jami karena Masjid Jami itu habis Isya kalau 

malam jumat yang lain maghrib kenapa ya itu tadi supaya 

masjidnya ini Makmur sampai nabi itu mengerikan dawuhnya 

Bulughul Maram tidak akan terjadi kiamat kecuali umat ini 

berbangga-bangga dengan masjidnya bangga bangga masjidnya 

besar bagus tapi lupa memakmurkan atau mengisi nah makmurnya 

Masjid itu kalau merujuk pendapatnya Al Ghazali itu faktornya 2 di 

kitab Ihya itu kemakmuran Masjid itu ada salat jamaah dan ada 

pengajian Jadi kalau masjid cuma jamaah saja kata Al Ghazali 

kurang Makmur masjid kalau hanya dibuat ngaji saja ya percuma 
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nah ini yang kita masuki kita ya salat jamaah kita yang ngaji dzikir 

bagian dari ngaji kalau ngaji itu jelas dzikir kalau dzikir belum 

tentu ngaji misalnya tahlilan di masyarakat itu dzikir belum tentu 

ngaji bukan Taklim kalau tak lempar dzikir Nah kita masuknya 

disitu. kadang-kadang tema tentang keluarga semangat ibadah 

perjuangan mati akhirat kehidupan anak tergantung kadang-kadang 

ada problem lokal problem lokal di daerah itu Masjid itu 

problemnya apa Oh di sini sering terjadi tengkar dengan tetangga 

kadang tema secara umum mencari rezeki yang halal kebarokahan 

Rizki itu mudah Barokah itu susah kenapa kita buat tema karena 

saya ingat betul itu saya itu termasuk penikmat Imam Al Ghazali 

Al Ghazali ilmu itu banyak umur itu sedikit apabila tidak dibuat 

tema bisa jadi ilmu yang disampaikan terulang lagi akhirnya 

jamaahnya tidak cerdas cerdas tidak pintar-pintar termasuk kalau 

kita mendatangkan narasumber kita tentukan temanya supaya 

narasumber nurut kita tidak menyampaikan menurut narasumber 

sehingga tema nya itu merujuk kitab-kitab yang muktabar Sehingga 

dalam 5 atau 4 kali pertemuan seminggu misalnya itu temanya 

sudah beda ini sebetulnya kalau ada yang sempat ya tema-tema 

yang begitu banyak itu dibukukan itu bisa jadi buku karena setiap 

tema itu rujukannya jelas dan itu sudah pernah kita angan-angan 

kan membuat buletin cuma ini belum tertangani Sekarang lagi 

fokus ke online.
88

 

 

Peneliti juga mewawancarai beberapa jamaah yang mengikuti pengajian 

rutin rotibul haddad dan yang di wawancarai adalah salah satu dari 

masyarakat era milenial, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Narasumber pertama bernama Sugik lahir tahun 1997, yang menyatakan: 

Kalau tentang ibadah saya merasa malas juga pernah, sering 

menunda-nunda shalat apalagi saat diperjalanan. Saya juga sudah 

bekerja, jadi ibadah kadang telat karena pekerjaan. Tetapi motivasi 

untuk selalu berusaha memperbaiki ibadah saya juga ada, selain 

motivasi dari diri sendiri ya mengikuti pengajian-pengajian agar 

ibadah, masalah yang sedang saya alami juga ikut reda. Saya 

mengikuti pengajian juga tidak hanya di Masjid Roudhotul 

Muchlisin saja.
89

 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tantangan keimanan yang di alami oleh 

sugik adalah menunda-nunda waktu shalat karena sebuah pekerjaan yang 
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tidak bisa di tinggalkan, masih dalam keadaan perjalanan, kadang juga 

malas. Sugik juga mengikuti pengajian-pengajian di berbagai tempat agar 

motivasi untuk beribadah semakin rajin dan beberapa masalah yang 

sedang di alaminya ikut reda.   

Narasumber yang kedua bernama Ahmad Wahyudianto lahir tahun 1994, 

yang menyatakan: tantangan keimanan ya kalau saya menunda-nunda 

shalat terus karena ada pekerjaan juga sehingga waktu shalatnya jadi 

mundur, nah biar ibadahnya semangat lagi ya saya ikut pengajian ini.
90

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tantangan keimanan yang di alami oleh 

Ahmad Wahyudianto adalah menunda-nunda shalat, faktor pekerjaan yang 

menghambat saat akan melaksanakan ibadah. Ahmad wahyudianto juga 

mengkuti pengajian-pengajian agar ibadahnya semakin rajin. 

Narasumber ketiga bernama Alif Hidayat lahir tahun 1994, yang 

menyatakan: 

tantangan keimanan yang saya alami ya adanya handphone ini, 

kadang juga pekerjaan, menunda waktu shalat juga pernah. Saya 

mengikuti pengajian ya biar nambah ilmu terus ibadahnya biar 

tidak menunda-nunda lagi soalnya saya sering ikut pengajian juga 

disini.
91

 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tantangan keimanan yang dialami oleh Alif 

Hidayat ini adalah menunda waktu shalat karena masih bermain 

handphone dan pekerjaan lain agar ibadahnya tidak menunda-nunda lagi 

Alif Hidayat sering mengikuti pengajian-pengajian selain itu juga untuk 

menambah wawasan keilmuan. 
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 Ahmad Whyudianto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 September 2019. 
91 Alif Hidayat, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 September 2019. 
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Narasumber keempat bernama Fendika lahir tahun 1990, yang 

menyatakan: 

Saya biasanya diajak nongkrong sama teman-teman itu, jadi pas 

saatnya shalat saya masih nongkrong sehingga shalatnya agak 

munduran, begadang, terus sosial media juga, masih melakukan hal 

lain. Alasan saya ikut pengajian ini ya diajak sama teman juga biar 

nambah pahala ibadah, nambah ilmu juga.
92

 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tantangan keimanan yang di alami oleh 

Fendika adalah pengaruh dari teman-temannya sendiri sehingga waktu 

shalatnya tertunda, sosial media, masih mengerjakan hal lain, dan 

begadang. 

Narasumber kelima bernama Rahmat Hidayat lahir tahun 1985, yang 

menyatakan: 

Tantangan keimanannya itu saya biasanya kalau pulang kerja agak 

kecapekan jadi ya masih istirahat sebentar setelah itu baru shalat 

terus masih ada kegiatan pekerjaan. Saya mengikuti pengajian ini 

ya biar ibadahnya tambah semangat bahkan saya itu tidak hanya 

disini saja salin itu saya nonoton youtube, baca-baca buku.
93

 

 

Jadi dapat di simpulkan bahwa tantangan keimanan yang dialami oleh 

Rahmat Hidayat adalah menunda waktu shalat karena masih dalam 

keadaan baru pulang kerja dan istirahat sejenak setelah itu baru 

melaksanakan shalat, menunda karena masih ada pekerjaan, agar semangat 

ibadahnya Rahmat Hidayat mengikuti pengajian-pengajian dan tidak 

hanya di satu tempat, selain itu juga menonton youtube, membaca buku. 

Dari kelima hasil wawancara tersebut di kuatkan dengan hasil 

observasi peneliti bahwasannya memang benar tantangan yang paling 

menonjol adalah menunda waktu salat yang kedua adalah perjaan dan 

                                                 
92

 Fendika, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 Oktober 2019. 
93

 Rahmat Hidayat, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 Oktober 2019. 
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sosial media. Walaupun tantangan keimanannya sperti itu mereka punya 

cara masing-masing untuk bangkit lagi bagaimana agar mereka bisa 

kembali lagi menjalankan ibadah dengan rajin seperti salah satu yang 

sudah di wawancarai oleh peneliti yaitu dengan mengikuti kajian.
94

 

Hasil observasi tersebut diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Observasi di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, 27 Juni 2019. 

foto wawacara dengan jamaah pengajian rutin rotibul haddad 
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengajian Rutin Rotibul Haddad 

dalam Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember 

Faktor pendukung dari pengajian rutin rotibul haddad di tinjau dari 

segi subjeknya yaitu: 

1) KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq seagai ketua dan Pembina. 

2) KH. Madini Faruk, KH. Hamid Khasbullah, KH. Abdul Muqit 

Arif sebagai anggota dewan pembina. 

3) H. Muhammad Agus Salim sebagai ketua pengurus majlis ratib. 

4) H. Kasim sebagai bendahara. 

5) Feni Gigerawati Marina, STP sebagai sekertaris. 

6) Didik Setiawan, SP, MP, Effendy Ghozali, Sampuri sebagai 

perlengkapan. 

7) H. Wahyudi, H. Yazid, Ust. Nurhadi, Bambang, Kisworo 

sebagai bidang humas dan publikasi. 

8) Nanang Prastowo, Ridwan Arif, Choirul Anwar sebagai bidang 

IT. 

Pengurus yang lainnya adalah dari daerah masing-masing, yang di 

jadikan rutinitas tempat yang biasanya dibuat majelis rotib. Faktor 

pendukung dari pengajian rutin rotibul haddad di tinjau dari segi sarana 

prasarana yaitu: 

1) Masjid yang di jadikan rutinitas yang mana sudah melekat untuk 

di tempati. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

84 

 

2) Buku yang sudah dicetak oleh pengurus rotib dan sudah ditashih 

oleh pembina, gunanya untuk dipinjamkan kepada para jamaah 

yang tidak hafal bacaan rotibnya dan apabila jamaah ingin 

memilikinya maka jamaah cukup mengganti uang infaq sebesar 

sepuluh ribu sebagai ganti biaya percetakan, karena buku tidak 

di perjualbelikan. 

3) Apabila mengadakan acara besar maka mendatangkan pihak 

ketiga seperti petugas keamanan dari unsur ormas (Banser) dan 

polisi. 

4) Dana untuk acaranya yaitu dari swadaya tidak ada support, 

untuk mendukung operasional sepenuhnya dari jamaah. Panitia 

biasanya berjalan sambil membaa tas kecil, tujuannya untuk 

para jamaah yang berinfaq. Dana bisa juga di dapat juga dari 

hasil mencetak stiker, kaos, gantungan kunci. 

5) Menjemput para jamaah yang rumahnya jauh dan tidak 

mempunyai kendaraan. 

6) Adanya multimedia yang di gunakan untuk mendokumentasikan 

setiap kegiatan itu di laksanakan. 

Seperti yang di sampaikan oleh H. Muhammad Agus Salim selaku 

ketua pengurus pengajian rutin rotibul haddad yang menyatakan: 

Unsur pendukungnya yaitu Gus Fikri sebagai ketua dewan 

pembina, anggota dewan pembina  Kyai Haji Madini Faruq, Gus 

Mamak, Kyai Haji Hamid Hasbulloh, Kyai Haji Abdul Arif wakil 

bupati Jember  ketua pengurus majelis ratibnya Haji Muhammad 

Agus Salim, bendahara Haji Qosim, sekretarisnya Mas Nanang, 

itu pengurus intinya yang lain adalah pengurus-pengurus ratib di 

daerah masing-masing yang kita jadikan rutinitas pengurus takmir 
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di tempat yang kita jadikan rutinitas setiap hari-hari tertentu. 

Sarana prasarana yang mendukung masjid yang ditempati 

rutinitas Ratibul Haddad Jadi sarananya melekat yang kita 

tempati, buku yang kita cetak dari kita sendiri dari pengurus ratib, 

buku itu dicetak dan itu sudah ditagih oleh pembina kita cuma 

biasanya buku itu kalau sudah selesai dipakai dikembalikan, kalau 

mau dibawa pulang itu ada sekedar infak ganti cetak, kalau kita 

sedang mengadakan acara besar itu dukungan pihak ketiga seperti 

petugas keamanan dari unsur ormas kayak banser terus dari 

kepolisian, terus kalau dari dana itu swadaya tidak ada support, 

jadi swadaya untuk mendukung operasional sepenuhnya dari 

jamiyah kita sederhana sekali kayak kaleng omplong berjalan, 

mencetak stiker, kaos atau merchandise yang lain gantungan 

kunci semuanya itu masuk kas dari jamaah.
95

 

 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahrus selaku takmir Masjid 

Roudhotul Muchlisin menyatakan bahwa “untuk faktor pendukungnya 

tentunya ya sarana prasarana di Masjid itu mencukupi, menyiapkan 

konsumsi juga”.
96

 

Seperti yang disampaikan oleh Abdul Ghofar, selaku pengurus 

pengajian rutin rotibul haddad yang menyatakan “untuk faktor 

pendukung itu banyak ya seperti tempat yang sudah tersedia, adanya 

pengurus, sarpras, tempat parkir, kantin juga ada”.
97

 

Bahwa faktor pendukungg dari pengajian rutin rotibul haddad 

ini sudah memiliki pengurus yang mana untuk mengondisikan proses 

pelaksaanaan kegiatan tersebut dengan sarana prasarana yang 

mendukung, buku yang bisa dipinjam dan dibaca oleh jamaah rotib, 

dukungan dari pihak ketiga ketika mengadakan acara besar seperti 

banser dan pihak kepolisian.  

                                                 
95 Agus Salim, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 Juli 2019.  
96

 Mahrus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2019. 
97

 Ghofar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 18 juni 2019. 
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Faktor penghambat dari pengajian rutin rotibul haddad yaitu 

yang di hadapi hanya masalah ringan-ringan saja yang bisa di 

selesaikan dan itu saat pengajan rutin biasa. Jika mengundang 

narasumber atau Kyai besar yang sudah terkenal maka otomatis 

kendalanya yaitu di tempat parkir, konsumsi, dan tempat. Tetapi 

hambatan itu kalah dengan semangat para jamaah yang luar biasa, 

bahkan masalah yang baru-baru ini seperti virus corona para jamaah 

merasa tidak nyaman jika pengajian rotib ini libur. Akhirnya para 

jamaah meminta agar diadakan kajian dan membaca ratib secara 

online. Pelaksanaan pengajian rutin ratibul haddad pada keadaan yang 

sudah new normal ini sudah berjalan seperti biasa tetapi tetap 

menggunakan protokol kesehatan. Hambatan lainnya seperti sebagian 

jamaah pada musim hujan tidak bisa datang. 

Seperti yang telah di sampaikan oleh KH. M. Mushoddiq Fikri Farouq 

selaku ketua dan Pembina pengajian rutin ratibul haddad menyatakan: 

Ya biasa setiap perjuangan pasti ada hambatan biasa, tapi 

alhamdulillah hambatan kalah dengan semangat jamaah yang luar 

biasa malah jamaah itu kalau sudah lama tidak rotibban mereka 

saling apa cerita kok tidak enak ya sehari libur apalagi terkena 

corona. Akhirnya sampai jamaah sendiri yang minta ada kajian dan 

baca ratib online, kalau hambatan alhamdulillah belum ada ya 

paling cuma kecil-kecillah.
98

 

 

Seperti yang di sampaikan oleh Abdul Ghofar, selaku pengurus 

pengajian rutin rotibul haddad yang menyatakan: 

Selama ini, inikan sudah berjalan 1 tahun lebih ya sayakan juga 

ikut terus, untuk kendala perasaan belum ada. Pernah kendala itu 

pas ngundang Kyai besar, itu kendalanya parkir sama tempat dan 

                                                 
98

 Mushoddiq Fikri Farouq, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 April 2020. 
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konsumsi, parkir itu sampai di gajah mada square kadang sampai 

gor, tetapi kalau tanpa mengundang kyai luar itu ya cukuplah.
99

 

 

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mahrus selaku takmir Masjid 

Roudhotul Muchlisin menyatakan bahwa “faktor penghambat yang 

selama ini berjalan kegiatannya ya tidak ada, enjoy-enjoy saja, mungkin 

hanya acaranya mundur saja”.
100

 

Jadi kesimpulan dari faktor penghambat pengajian rutin rotibul 

haddad ini tidak ada dalam artian masalah yang memang serius, hanya 

masalah kecil yang bisa di selesaikan kalaupun ada itu saat mengadakan 

acara besar yang mana akan berdampak pada tempat parkir maupun 

tempat untuk salat yang tidak cukup tetepai masih ada halaman yang 

luas untuk di jadikan salat setelah itu masih bisa merapat kedalam 

masjid. 

Dari keempat hasil wawancara tersebut di kuatkan dengan 

hasil observasi peneliti bahwasannya memang benar faktor 

pendukungnya memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, 

mempunyai susunan pengurus untuk kegiatan rutin tersebut, konsumsi 

untuk para jamaah. Sedangkan faktor penghambat yang peneliti lihat 

memang tidak ada, jika ada acaranya hanya akan mundur saja.
101

 

 

 

 

 

                                                 
99

 Abdul Ghofar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Dsember 2019. 
100 Mahrus, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 16 Desember 2019. 
101 Observasi di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember, 27 Juni 2019. 
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Hasil observasi tersebut diatas di kuatkan dengan dokumen gambar 4.5 

  

foto tentang faktor pendukung dan penghambat pengajian rutin 

rotibul haddad 
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Tabel 4.1 

Matrik Temuan Penelitian 

 

No. Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

1. Pelaksanaan pengajian ruti rotibul 

haddad dalam menambah 

keimanan masyarakat era 

milenial di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember 

a. Perencanaan pengajian rutin 

rotibul haddad di mulai dengan 

shalat maghrib secara berjamaah, 

membaca ratibul haddad, 

shalawat Nabi, shalat isya secara 

berjamaah, dan di akhiri dengan 

pengajian, do‟a. 

b. Pelaksanaan pengajian rutin 

rotibul haddad menggunakan 

metode bashiran yaitu metode 

yang bisa membuat seseorang 

senang, bahagia melalui proses 

diskusi, analisa dari pengajian 

rotib ini. Media yang digunakan 

yaitu berupa mikrofon, sound, 

buku rotibul haddad, kitab, al-

qur‟an, alat perekam setiap acara, 

menyediakan proyektor saat acara 

besar. 

c. Evaluasi dari pengajian rutin 

rotibul haddad ini berjalan 

dengan lancar tidak banyak 

kendala yang dialami walaupun 

ada, hanya masalah kecil yang 

bisa di selesaikan 
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No. Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

2. Tantangan keimanan masyarakat 

era milenial yang mengikuti 

pengajian rutin ratibul haddad di 

Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember 

Tantangan keimanan masyarakat 

era milenial dari beberapa 

wawancara yang telah dilakukan 

adalah rata-rata masih ada yang 

menunda-nunda waktu shalat 

karena masih ada pekerjaan yang 

belum selesai atau masih di 

perjalanan, pengaruh dari teman-

temanya sendiri 

3. Faktot-faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan 

pengajian rutin ratibul haddad 

dalam menambah keimanan 

masyarakat era milenial di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember 

a. Faktor yang mendukung yaitu 

adanya pengurus yang 

mengurusi jalannya acara 

ratibul haddad, sarana dan 

prasarana yang telah disediakan. 

b. Faktor penghambat pelaksanaan 

pengajian rutin ratibul haddad 

yang dihadapi selama ini hanya 

masalah kecil saja yang dapat di 

selesaikan, namun kendala atau 

hambatan besarnya adalah 

hanya ketika mengundang 

narasumber besar, yang 

mengakibatkan tempat para 

jamaah penuh sampai di 

halaman masjid, bahkan tempat 

parkir, konsumsi juga tidak 

cukup. Namun kalau pengajian 

rutin biasa berjalan normal 

seperti biasanya. 

 

  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

91 

 

C. Pembahasan Temuan 

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan 

dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, mulai dari data 

yang umum hingga data yang spesifik. Selanjutnya data-data tersebut akan di 

analisis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Sehingga sesuai 

dengan fokus penelitian, maka data-data yang telah diperoleh dari lapangan 

akan di sajikan serta beberapa informan yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini. Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang sesuai dengan 

fokus penelitian, yaitu: 

1. Pelaksanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember 

a. Perencanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam 

Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember 

Perencanaan pengajian rutin rotibul haddad di mulai 

dengan shalat maghrib secara berjamaah, membaca ratibul haddad, 

shalawat Nabi, shalat isya secara berjamaah, dan di akhiri dengan 

pengajian, do‟a. 

Dari hasil temuan menunjukkan bahwa dalam perencanaan 

terdapat bacan zikir-zikir yang di baca bersama oleh imam dan 

jamaah sehingga menambah ketentraman dan ketenangan di hati 

bahkan seperti tanpa sadar saat mengucapkan kata “Laa Ilaa 

Haillallah” kepala seseorang menoleh kekanan dan kekiri ada juga 

yang meneteskan air mata. 
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Temuan di atas sesuai dengan teori Abu Nu‟aim bahwa 

ketentraman turun kepada peserta majelis zikir, malaikat 

mengelilingi mereka, Rahmat meratai mereka, dan Allah menyebut 

nama mereka pada sesuatu yang berada di sisi-Nya.
102

 

Temuan di atas sesuai dengan teori Ahmad bin Hambal dan 

Muslim bahwa jamaah yang duduk berzikir menyebut Allah pasti 

dikelilingi oleh malaikat, Rahmat menyertai mereka, ketentraman 

diturunkan kepada mereka, dan Allah menyebut nama mereka pada 

sesuatu yang berada di sisi-Nya.
103

  

Temuan di atas sesuai dengan firman Allah Swt, sebagai 

berikut: 

                   

                    

Artinya: “Sesungguhnya Allah Swt dan para malaikat-Nya   

membaca shalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang 

beriman, hendaklah kalian membaca shalawat diserai salam 

kepadanya.” (QS. Al-Ahzab: 56).
104

 

 

                        

              

Artinya:“Berdoalah untuk meeka, sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)
105

 

 

 

                                                 
102

 Hamka, Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panjimas), 54. 
103 Hamka, 54. 
104

 Depag RI, Alquran dan Terjemah, 56. 
105

 Depag RI, Alquran dan Terjemah, 103. 
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Jadi, ayat ini menyuruh umat Islam untuk membaca 

shalawat kepada Nabi Saw, di manapun dan kapanpun saja. 

Tujuannya adalah untuk mengagungkan sekaligus mengharap 

barokah Nabi Saw dan ketentraman pada seseorang. 

Kesimpulannya dari bahasan temuan dengan teori-teori di 

atas yaitu perencanaan yang telah di rencanakan dari di mulainya 

salat maghrib sampai selesai sesuai dengan teori yang telah 

dijabarkan, seperti adanya pembacaan zikir-zikir, shalawat, do‟a 

yang bisa menentramkan seseorang ketika membacanya, di 

kelilingi para malaikat, Rahmat turun pada seseorang tersebut, 

tentunya keimanan seseorang juga akan bertambah seiring di baca 

dengan rutin dan penuh dengan penghayatan. 

 

b. Pelaksanaan Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam 

Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid 

Roudhotul Muchlisin Jember 

Pelaksanaan pengajian rutin rotibul haddad menggunakan 

metode bashiran yaitu metode yang bisa membuat seseorang 

senang, bahagia melalui proses diskusi, analisa dari pengajian rotib 

ini. Media yang di gunakan yaitu berupa mikrofon, sound, buku 

rotibul haddad, kitab, al-qur‟an, alat perekam setiap acara, 

menyediakan proyektor saat acara besar. 

Temuan diatas sesuai dengan teori temuan tersebut 

dinyatakan oleh Abu Hanifah bahwa Ilmu fiqih adalah ilmu untuk 
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mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang 

membahayakan. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, 

sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk 

meraih kebahagiaan di akhirat.
106

 

Temuan tersebut juga dinyatakan oleh Winkel dalam teori 

yang di kembangannya bahwa belajar adalah bukan suatu tujuan 

tetapi merupakan proses  untuk mencapai tujuan. Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.
107

 

Kesimpulannya dari bahasan temuan dengan teori yaitu 

adanya proses menyampaikan ilmu yang mana cara 

meyampaikannya di modifikasi dengan semenarik mungkin agar 

seseorang yang menerima ilmu tersebut mudah paham tentunya 

dengan sumber ilmu yang memadai dan di lengkapi dengan media 

yang membuat para jamaah semakin antusias dalam mengikutinya. 

 

c. Evaluasi Pengajian Rutin Rotibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember 

Evaluasi dari pengajian rutin rotibul haddad ini berjalan 

dengan lancar tidak banyak kendala yang dialami walaupun ada, 

hanya masalah kecil yang bisa di selesaikan. 

                                                 
106

 Asy-Syeikh Az-Zarnuji, Terjemah Ta‟lim Muta‟alim (Surabaya: mutiara ilmu, 2016), 11. 
107 https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-belajar/ diakses pada tanggal 23 Desember 

2020. 

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-belajar/


digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

95 

 

Temuan ini sesuai dengan teori Charles O. Jones dalam 

Aprilia yang menyatakan evaluasi merupakan kegiatan yang dapat 

menyumbangkan pegertian yang besar nilainya dan dapat pula 

membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta 

perkembangannya.
108

 

Temuan ini sesuai dengan teori Bryan dan White yang 

menyatakan evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan 

melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal 

itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan 

informasi tetang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu 

program atau rencana.
109

 

Kesimpulannya pengajian rutin rotibul haddad yang telah 

di laksanakan di Masjid Roudhotul Muchlisin berjalan dengan 

lancar, walaupun ada itu hanyalah masalah kecil yang bisa di 

selesaikan dan masalah tersebut tidak terlihat oleh para jamaah yang 

mengikutinya. Beda halnya saat mengundang narasumber besar 

maka kendala akan terlihat salah satunya seperti tempat parkir dan 

konsumsi yang tidak di bagikan secara merata. 

 

 

 

 

                                                 
108

 https://Perencanaankota.blogspot.com. Diakses pada tanggal 29 maret 2022. 
109 https://Perencanaankota.blogspot.com. Diakses pada tanggal 29 maret 2022. 

https://perencanaankota.blogspot.com/
https://perencanaankota.blogspot.com/
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2. Tantangan Keimanan Masyarakat Era Milenial Yang Pengajian 

Rotibul Haddad Di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember 

Temuan menunjukkan bahwasannya tantangan keimanan 

masyarakat era milenial yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan pada lima orang tersebut rata-rata memiliki jawaban yang sama 

yaitu menunda shalat, di antara perbedaan yang lain adalah karena faktor 

pergaulan, sosial media, dan begadang. 

Temuan di atas sesuai dengan teori Syaikh Najmuddin Umar bin 

Muhammad Nasafi bahwa kamu adalah orang yang menjaga perintah-

perintah dan larangan-larangan Allah. Dan orang yang menjaga dan aktif 

mengerjakan shalat. Tuntutlah ilmu agama (Syara‟). Giatlah 

mempelajarinya sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik, 

niscaya kamu menjadi orang ahli ilmu agama. Memohonlah kepada 

Tuhanmu agar hafalanmu di pelihara dari kelupaan oleh-Nya. Karena 

kamu orang yang suka anugerah-Nya. Allah adalah sebaik-baik Zat yang 

memelihara. Taatlah kalian kepada Allah dan bersemangatlah, jangan 

bermalas-malasan. Karena kalian pasti akan kembali kepada-Nya, jangan 

hanya tidur karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang sedikit 

tidurnya.
110

 

 

 

 

                                                 
110

 Az-Zarnuji, 97. 
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Temuan tersebut sesuai dengan teori abu hanifah bahwa, dulu 

kamu bodoh, tapi ketekunan yang mengeluarkanmu dari kebodohan itu. 

Jauhilah malas-malas, karena ia adalah keburukan dan bencana yang 

besar.
111

 

Temuan tersebut juga di nyatakan oleh Imam Az-Zarnuji bahwa, 

wahai diri, jangan bermalas-malasan dan menunda urusan. Jika tidak, 

tetaplah tinggal di jurang kehinaan. Tidak pernah kulihat para pemalas 

mendapat keuntungan selain sesal dan keinginan yang tak terwujud.
112

 

Temuan tersebut juga dinyatakan oleh Abu Ubaydah Al-Naji 

bahwa penyangga pertama dan utama bagi kebaikan jiwa adalah 

menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada Allah, betapapun itu dirasa 

memberatkan. Shalat misalnya, adalah amal rutin dan berkesinambungan 

selama siang dan malam masih berputar. Shalat wajib di dirikan. Jika 

datang waktunya, semua kesibukan harus di tinggalkan.
113

 

Bahwasannya jangan sampai kita bermalas-malasan apalagi 

menundanya karena di dunia ini hanyalah sementara dan kita harus 

mempergunakan waktu sebaik mungkin agar perbuatan yang kita lakukan 

tidak terbuang sia-sia dan berhati-hati dalam urusan dunia apalagi dalam 

hal pergaulan yang bisa membawa kearah negatif agar kita tidak 

terjerumus dalam kesesatan. Menyegarakan apa yang di perintah-Nya, taat 

kepada orang tua, segera meminta ampun kepada-Nya apabila telah 

melakukan suatu perbuatan dosa dan tidak mengulanginya. 

                                                 
111

 Az-Zarnuji, 90. 
112

 Az-Zarnuji, 91. 
113

 Syekh Muhammad Al-Ghazali, Segarkan Imanmu (Jakarta: zaman, 2015), 140. 
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Kesimpulannya dari bahasan temuan dengan teori-teori diatas yaitu 

sesuai dengan teori yang telah di jabarkan, seperti tantangan keimanan 

yang paling menonjol adalah menunda waktu salat wajib dengan berbagai 

alasan. Apabila ini terus di lakukan maka akan mengakibatkan perbuatan 

malas. Seperti teori diatas yang telah di bahas yaitu malas itu suatu 

keburukan yang membawa bencana besar, tidak akan mendapatkan 

keberuntungan, apabila tidak segera di tinggalkan maka akan tinggal 

dalam kehinaan. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengajian Rutin 

Rotibul Haddad Dalam Menambahn Keimanan Masyarakat Era 

Milenial Di Masjid Roudhotul Muchlisin Jember 

Faktor yang mendukung yaitu adanya pengurus yang mengurusi 

jalannya acara ratibul haddad, sarana dan prasarana yang telah disediakan. 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pengajian rutin ratibul haddad 

yang di hadapi selama ini hanya masalah kecil saja yang dapat di 

selesaikan, namun kendala atau hambatan besarnya adalah hanya ketika 

mengundang narasumber besar, yang mengakibatkan tempat para jamaah 

penuh samapai dihalaman masjid, bahkan tempat parkir, konsumsi juga 

tidak cukup. Namun kalau pengajian rutin biasa berjalan normal seperti 

biasanya. 
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Temuan diatas sesuai dengan teori yang ada dalam firman Allah 

Swt yaitu sebagai berikut: 

                

 
Artinya: tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula). (QS. Ar-

Rahman: 60)
114

 

Jadi teori di atas ibarat faktor pendukungnya adalah upaya kebaikan, saling 

menolong yang telah dilakukan oleh organisasi kepengurusan demi 

kenyamanan para jamaah yang mengikutinya selain itu juga untuk 

memakmurkan masjid. 

Temuan tersebut dinyatakan dalam firman AllahSwt yaitu sebagai 

berikut: 

 

                

                   

              

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid –masjid Allah 

ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan tidak takut (kepada siapapun) selai kepada Allah, maka 

merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-

Taubah: 18).
115

 

 

 

 

                                                 
114

 Depag RI, Alquran dan Terjemah, 60. 
115

 Depag RI, Alquran dan Terjemah, 18. 
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Jadi teori di atas dapat dianalogikan salah satunya seperti upaya 

memakmurkan Masjid Roudhotul Muchlisin salah satunya adalah 

mengadakan pengajian rutin ratibul haddad agar para jamaah semangat 

beribadah di Masjid, dibalik itu semua karena ada faktor pendukungnya 

yaitu suatu organisasi yang telah mengatur jalannya acara hingga selesai. 

Temuan tersebut sesuai dengan teori Stoner, Manajemen sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-

usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya 

untuk mencapai tujuan organisasi yang di tetapkan.
116

  

Jadi teori di atas dapat dianalogikan seperti yang telah di lakukan oleh 

organisasi kepengurusan tersebut yaitu mencetak buku ratibul haddad, 

berjalan sambil membawa kotak infaq kepada para jamaah saat pembacaan 

shalawat Nabi, menjemput jamaah yang rumahnya jauh, mendatangkan 

narasumber, dan selalu membersihkan tempat yang dijadikan kegiatan. 

Temuan tersebut kemudian di nyatakankan dengan teori yang di 

kembangkan oleh Griffin sebagai berikut: 

Organisasi adalah a group of peopleworking together in a structured and 

coordinated fashion to achieve a set of goals, yang artinya organisasi 

adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi 

tertentu dalam mencapaiserangkaian tujuan tertentu.
117

 

Kesimpulannya dari bahasan temuan dengan teori-teori di atas 

yaitu sesuai dengan teori yang telah di jabarkan, seperti kebaikan akan 

dibalas kebaikan pula karena dalam pelaksanaannya dalam penelitian yang 

                                                 
116

 Isma‟il dan Castrawijaya, 22. 
117

 Fatahullah Jurdi, Manajemen Sumberdaya Manusia (Malang: Intrans Publishing, 2018), 1. 
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dilakukan oleh peneliti tidak mendapatkan hambatan, ini merupakan usaha 

yang di lakukan oleh suatu organisasi yang mana acara bisa selesai dengan 

baik. 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan tentang “Pengajian Rutin Ratibul Haddad Dalam 

Menambah Keimanan masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pengajian Rutin Ratibul Haddad Dalam Menambah 

Keimanan Masyarakat Era Milenial Di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember 

a. Adanya pembacaan zikir-zikir, shalawat, do‟a yang bisa 

menentramkan seseorang ketika membacanya, di kelilingi para 

malaikat, Rahmat turun pada seseorang tersebut, tentunya keimanan 

seseorang juga akan bertambah seiring di baca dengan rutin dan penuh 

dengan penghayatan. 

b. adanya proses menyampaikan ilmu yang mana cara meyampaikannya 

dimodifikasi dengan semenarik mungkin agar seseorang yang 

menerima ilmu tersebut mudah paham tentunya dengan sumber ilmu 

yang memadai dan dilengkapi dengan media yang membuat para 

jamaah semakin antusias dalam mengikutinya. 

c. Pengajian rutin rotibul haddad yang telah di laksanakan di Masjid 

Roudhotul Muchlisin berjalan dengan lancar, walaupun ada itu 

hanyalah masalah kecil yang bisa diselesaikan dan masalah tersebut 

tidak terlihat oleh para jamaah yang mengikutinya. Beda halnya saat 

mengundang narasumber besar maka kendala akan terlihat salah 
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satunya seperti tempat parkir dan konsumsi yang tidak dibagikan 

secara merata. 

 

2. Tantangan Keimanan Masyarakat Era Milenial Yang Mengikuti 

Pengajian Rutin Ratibul Haddad Di Masjid Roudhotul Muchlisin 

Jember 

Tantangan keimanan yang paling menonjol adalah menunda waktu 

salat wajib dengan berbagai alasan. Apabila ini terus di lakukan maka 

akan mengakibatkan perbuatan malas. Seperti teori di atas yang telah 

dibahas yaitu malas itu suatu keburukan yang membawa bencana besar, 

tidak akan mendapatkan keberuntungan, apabila tidak segera di 

tinggalkan maka akan tinggal dalam kehinaan. 

 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengajian Rutin Ratibul 

Haddad Dalam Menambah Keimanan Masyarakat Era Milenial Di 

Masjid Roudhotul Muchlisin Jember 

Kebaikan akan mendapatkan kebaikan pula karena dalam 

pelaksanaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak 

mendapatkan hambatan, ini merupakan usaha yang di lakukan oleh suatu 

organisasi yang mana acara bisa selesai dengan baik. 
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B. Saran  

Setelah menyimak kesimpulan dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Lembaga Masjid Roudhotul Muchlisin Jember 

Diharapkan untuk terus mengadakan pengajian rutin ratibul haddad ini 

karena selain memakmurkan masjid, para jamaah juga akan merasa 

senang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahannya. 

2. Pegurus Pengajian Rutin Ratibul Haddad 

Diharapkan untuk terus semangat dalam memberikan pelayanan kepada 

para jamaah dan menghadirkan tema-tema yang menarik sehingga para 

jamaah selalu mendapatkan wawasan yang luas dan tema yang relevan 

dengan zaman sekarang. 

3. Masyarakat Era Milenial 

Diharapkan untuk selalu memotivasi dirinya dalam menjalankan 

kehidupannya agar keimanannya terus bertambah dengan mengikuti 

pengajian rutin ratibul haddad dan tidak selalu mengutamakan hal 

duniawi. 
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Judul 
 

Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Fokus Penelitian 

1 2 3 4 5 6 7 
Pengajian Rutin Rotibbul 
Haddad Dalam Menambah 
Keimanan Masyarakat Era 
Milenial Di Masjid 
Roudhotul Muchlisin 
Jember 

1. Pengajian 
Rutin 
Rotibbul 
Haddad 
 
 
 

2. Keimanan 
Masyarakat 
Era 
Milenial 

Kegiatan 
Keagaman 

 
 
 
 

a. Dzikir 
b. Sholawat 
c. Ceramah 

 
 
 
 

a. Iman 
kepada 
Allah 

b. Iman 
Malaikat 

c. Iman Kitab 
d. Iman Rosul 
e. Iman 

Qodlo’ dan 
Qodar 

f. Iman Hari 
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ISI ZIKIR RATIBUL HADDAD 

 

Berikut ini adalah isi dari zikir rotibul haddad yang dibaca di Masjid Roudhotul 

Muchlisin Jember yaitu: 

ادِ   رَاتُِباحلَْدَّ

Rotibul Haddad 

 اَُعْوُذِب للَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيمِ 

“Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk” 

ِحيِم  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ   )١( بِۡسِم ٱ

“Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” 

لَِمينَ  ا ِ َربِّ ٱۡلَعٰ َّ ِ ِحيِم  )٢( ٱۡلَحۡمُد  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ يِن  )٣(ٱلرَّ لِِك يَۡوِم ٱلدِّ َّ  )٤(َمٰ ٱۡھِدنَا  )٥(اَك نَۡستَِعيُن إِيَّاَك نَۡعبُُد َوإِي

طَ ٱۡلُمۡستَقِيَم  َرٰ آلِّيَن  )٦(ٱلصِّ طَ ٱلَِّذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِھۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِھۡم َواَل ٱلضَّ   )٧(ِصَرٰ

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami 

menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah 

kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan 

nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula 

jalan) mereka yang sesat.” Amin. 

ِت َومَ  َوٰ َمٰ هَ إاِلَّ ھَُو ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّوُمۚ اَل تَۡأُخُذهُۥ ِسنَٞة َواَل نَۡوٞمۚ لَّهُۥ َما فِي ٱلسَّ ُ اَلٓ إِلَٰ َّ ا فِي ٱأۡلَۡرِضۗ َمن َذا ٱلَِّذي يَۡشفَُع ِعنَدهُۥٓ ٱ

تِ  إاِلَّ بِإِۡذنِِهۦۚ يَۡعلَُم َما بَۡينَ  َوٰ َمٰ ۡن ِعۡلِمِهۦٓ إاِلَّ بَِما َشآَءۚ َوِسَع ُكۡرِسيُّهُ ٱلسَّ  أَۡيِديِھۡم َوَما َخۡلفَھُۡمۖ َواَل يُِحيطُوَن بَِشۡيٖء مِّ

 )٢٥٥(ٔ◌ُ◌وُدهُۥ ِحۡفظُھَُمۚا َوھَُو ٱۡلَعلِيُّ ٱۡلَعِظيُم َوٱأۡلَۡرَضۖ َواَل يَ 

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus, tidak 

pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaan-Nya segala apa yang ada di 

langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-

Nya? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan yang di 

belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan 

Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

Besar. 
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ئَِكتِهِۦ َوُكتُبِ  
ٓ ِ َوَملَٰ َّ بِّهِۦ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱ ُسوُل بَِمآ أُنِزَل إِلَۡيِه ِمن رَّ ُق بَۡيَن أََحٖد مِّن َءاَمَن ٱلرَّ هِۦ َوُرُسلِهِۦ اَل نُفَرِّ

ُسلِِهۦۚ َوقَالُوْا َسِمۡعنَا َوأَطَۡعنَۖا ُغۡفَرانََك َربَّنَا َوإِلَۡيَك ٱۡلمَ  ُ نَۡفًسا إاِلَّ ُوۡسَعھَۚا لَھَا َما َكَسبَۡت  )٢٨٥(ِصيُر  رُّ َّ اَل يَُكلُِّف ٱ

ۡصٗرا َكَما َحَمۡلتَهُۥ َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن َوَعلَۡيھَا َما ٱۡكتََسبَۡتۗ َربَّنَا اَل تَُؤاِخۡذنَآ إِن نَِّسينَآ أَۡو أَۡخطَۡأنَۚا َربَّنَا َواَل تَۡحِمۡل َعلَۡينَآ إِ 

ۡلنَا َما اَل طَاقَةَ لَنَا بِِهۦۖ َوٱۡعُف َعنَّا َوٱۡغفِۡر لَنَا َوٱۡرَحۡمنَآۚ أَنَت َمۡولَٰٮنَاقَۡبلِ  فِِريَن   نَۚا َربَّنَا َواَل تَُحمِّ فَٱنُصۡرنَا َعلَى ٱۡلقَۡوِم ٱۡلَكٰ

)٢٨٦(  
Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yang telah diturunkan kepadanya 

dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman 

kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, (mereka 

mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasul-

Nya dan mereka mengatakan “kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) 

ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMulah kami kembali. Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat 

pahala dari kebaikan kebajikan yang diusahakannya dan Ia mendapat siksa dari 

kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 

kepada orang-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah engkau pikulkan 

kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, 

ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir. 

)x٣ُكلِّ َشْيٍء َقِديـٌْر (َال اِ َلَه ِاالَّ اللَُّه َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد ُحيِْيي َوُميِْيُت َوُهَوَعَلى    

Tiada Tuhan yang berhak disembah, selai Allah yang Maha Esa, tiada sekutu 

bagi-Nya, Dialah pemilik kerajaan ini segala puji. Dia yang Maha Menghidupkan 

dan yang Maha Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (3x) 

)x٣َن اللَِّه َواحلَْْمُد للَِّه َو َآلاَِلَه اِللَُّه َواللَُّه اَْكبَـُر (ُسْبَحا  

Maha Suci Allah dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang 

berhak disembah kecuali hanya Allah dan Allah Maha Besar. (3x) 

)x٣ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظْيِم (ُسْبَحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدِه   

Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya Maha suci Allah yang Maha 

Agung. (3x) 
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َنا اِنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحْيُم ( )x٣َربـََّنا اْغِفْر لََنا َوُتْب َعَليـْ  

Ya Allah ampunilah kami dan terimalah taubat kami. sesungguhnya Engkau Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (3x) 

 

)x٣اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلْيِه َوَسلِّْم (  

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, Ya Allah limpahkanlah 

rahmat dan salam kepadanya. (3x) 

)x٣ِبَكِلَما ِت اللَِّه التَّآمَّاِت ِمْن َشرَِّماَخَلَق (اَُعْوُذ   

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa 

yang diciptakan-Nya. (3x) 

ِه َشٌئ ِىف اْألَْرِض َوَالِىف السََّماِء َوُهَو السَّ  )x٣ِمْيُع اْلَعِلْيُم (ِبْسِم اللَِّه الَِّذى َالَيُضرُّ َمَع امسِْ  

Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatupun dapat memberi mudharat, baik di 

bumi maupun di langit dan Dia-lah Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (3x) 

ْسَالِم ِديـًْنا َوِمبَُحمٍَّد نَ  َنا بِاللَِّه َربَّا َوبِاْإلِ )x٣ِبيًّا (َرِضيـْ  

Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami dan Nabi 

Muhammad SAW sebagai Nabi kami. (3x) 

ُر والشَّرُّ ِمبَِشْيَئِة اللَِّه ( )x٣ِبْسِم اللَِّه َواحلَْمُد للَِّه َواخلَيـْ  

Dengan nama Allah dan segala puji hanya tertentu bagi Allah dan segala 

kebajikan dan kejahatan, dengan segala ketentuan Allah. (3x) 

َنا ِاَىل اللَِّه بَاِطًنا َوظَاِهرًا ( )x٣اََمنَّا بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر تـُبـْ  

Kami menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kami bertaubat 

kepada Allah lahir maupun batin. (3x) 

)x٣يَاَربـََّناَواْغُف َعنَّا َواْمُح الَِّذى َكاَن ِمنَّا (  

Ya Tuhan kami, berilah kami maaf Dan hapuskanlah dosa-dosa yang telah kami 

lakukan. (3x) 
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َنا  ْسَالِم (يَاَذااجلََْالِل َواْإلِْكَراِم ، اَِمتـْ )x٧َعَلى ِدِن اْإلِ  

Wahai Tuhan pemilik Keagungan dan Kemuliaan, wafatkanlah kami dalam 

keadaan Islam. (7x) 

)x٣يَا َقِويُّ يَاَمِتْنيُ اِْكِف َشرَّ الظَّاِلِمْنيَ (  

Ya Allah yang Maha Kuat lagi Maha kokoh (sempurna kekuatan-Nya) 

cukupkanlah (cegahlah) kejahatan orang-orang dzolim. (3x) 

)x٣َاْصَلَح اللَُّه اُُمرَاْلُمُسِلِمْنيَ َصرََّف اللَُّه َشرَّ اْلُمْؤِذْيَن (  

Semoga Allah memperbaiki semua urusan kaum muslimin dan menghindarkan 

mereka dari kejahatan orang-orang yang suka menyiksa. (3x) 

ُر (يَا  ُر يَا َلِطْيُف يَا َخِبيـْ ْيُع يَا َبِصيـْ ُر يَا َعِلْيُم يَا َقِديـْرُيَا مسَِ )x٣َعِليُّ يَا َكِبيـْ  

Ya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, yang Maha Mengetahui, yang Maha 

Kuasa, Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yang Maha Lemah Lembut lagi 

Maha Mengetahui batin sesuatu. (3x) 

)x٣يَا َفارَِج اْهلَْم يَا َكاِشَف اْلَغْم يَا َمْن لَِّعْبِدِه يـَْغِفُر َويـَْرَحُم (  

Wahai Tuhan pelepas duka cita, penghapus kesedihan Wahai Tuhan yang Maha 

Mengampuni dan Menyayangi hamba-hambanya. (3x) 

)x٣بَّ اْلبَـرَايَا َاْستَـْغِفرُاللََّه ِمَن اخلَْطَايَا (َاْستَـْغِفُر اللََّه رَ   

Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan semua makhluk, aku mohon ampun 

kepada Allah dari segala dosa. (3x) 

 ( َفاْعَلِم اْلَمْعبُـْوُد )

Ketahuilah bahwa yang disembah hanyalah Allah. 

اللَ  ُه َالاَِلَه ِاالَّ  

Tiada Tuhan selain Allah. (25x) 

(Ucapkan kata “Laa Ilaaha Illallah” dengan satu nafas) 
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بـَْيِتِه الطَّيِِّبْنيَ َى اللَُّه تـََعاَىل َعْن اَْهِل َالاَِلَه اِللَُّه ُحمَمٌَّد َرُسْوْل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَشرََّف وََكرََّم َوَجمََّد َوَعظََّم َوَرضِ 

َنا  الطَّاِهرِْيْن َوَاْصَحا ِبِه اْألَ ْكرَاِمْنيَ َواَْزَواِجِه الطَّاِهَراِت اُمََّهاِت اْلُمْؤِمِنْنيَ َوالتَِّبِعْنيَ َهلُمْ  ْيِن َوَعَليـْ بِِإْحَساٍن ِاَىل يـَْوِم الدِّ

 َمَعُهْم َوِفْيِهْم ِبَرْمحَِتَك يَا اَْرَحَم الرَّاِمحِْنيَ 

Muhammad adalah utusan Allah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan 

salam kepadanya, dan memuliakan serta mengagungkannya. Semoga Allah 

meridhoi keluarganya yang baik dan suci, sahabat-sahabatnya yang mulia, istri-

istrinya yang suci, ibu orang-orang beriman dan semua para pengikutnya. Semoga 

kebaikan Allah selalu untuk mereka sampai kiamat, juga kepada kami bersama 

mereka senantiasa mendapat rahmat-Mu wahai Tuhan yang Maha Pengasih. 

ُ أََحٌد ,  	بسم هللا الرحمن الرحيم َّ َمُد  )١(قُۡل ھَُو ٱ ُ ٱلصَّ َّ  )٤(َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أََحُدۢ  )٣(لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَۡد  )٢(ٱ

x٣  

Katakanlah Dia-lah Allah, yang Maha Esa Allah Tuhan yang bergantung kepada-

Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tiada 

sesuatupun yang sama dengan-Nya, (3x) 

َوِمن َشرِّ  )٣(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب  )٢(ِمن َشرِّ َما َخلََق  )١(قُۡل أَُعوُذ بَِربِّ ٱۡلفَلَِق  , بسم اهللا الرمحن احليم

ِت فِي ٱۡلُعقَِد  ثَٰ    )٥(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد  )٤(ٱلنَّفَّٰ
Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari 

kejahatan apa yang diciptakannya, dari kejahatan malam apabila telah gelap 

gulita. Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul 

buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki. 

ِه ٱلنَّاِس   )٢(َملِِك ٱلنَّاِس  )١(قُۡل أَُعوُذ بَِربِّ ٱلنَّاِس  بسم اهللا الرمحن الرحيم ِمن َشرِّ ٱۡلَوۡسَواِس ٱۡلَخنَّاِس  )٣(إِلَٰ

  )٦(ِمَن ٱۡلِجنَِّة َوٱلنَّاِس  )٥(ٱلَِّذي يَُوۡسِوُس فِي ُصُدوِر ٱلنَّاِس  )٤(

Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan Manusia, Raja Manusia, Tuhan 

Manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang 

membisikan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan golongan 

manusia. 
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ْيِع اَْلَفاِحتََة ِاَىل ُرْوِح سيدنَا الشَّْيِخ اْلَكِبْري اَلْ  ِم ُحمَمَِّدْبِن َعِلىٍّ بَاَعَلِوٍى َوُاُصْولِِه َوفـُُرِعِه َومجَِ ُلطِب الشَِّهْريِ اْلَفِقْيِه اْلُمَقدَّ

م واسرارِهْم وانَوارِهْم وعلمِهمْ  ونـََفَحاِِم ىف  َساَدتَِنا آِل بَا َعَلِوٍي َانَّ اَهللا يـُْعِل درجاِِْم ىف اجلنِة ويُِعيُد علينا من بركا

لدين والدين واآلخَرِة ا  

Al-fatihah kepada ruh Sayyid Syech yang agung wali qutub yang masyhur ahli 

fiqih terkemuka Muhammad bin Ali dan leluhurnya dan keturunannya dan semua 

Sayyid yang mulia, Allah memuliakan derajat mereka di surga dan 

mengembalikan kepada kita barokah mereka, kemanfaatan mereka dalam urusan 

agama, dunia dan akhirat. 

ا أنَّ اَهللا َحيِْميَنا ِحبَِمايَِتهِ  نا الفاَحتَة إىل أرواِح ساداتناَ الصُّو فيَِّة اَيـَْنَما َكانـُْوا من مشا رق االرض إىل مغار ْم َوميُِدُّ

ْيِن والدين واآلخرِة ِمبََدِدِهْم ، ويعد علينا من بركا م وأسرارِهْم وأنَورِِهْم وعلو ِمِهْم ونـََفَحِتِهْم ِىف الدِّ  

Al Fatihah kepada arwah Sayyid yang sufi di manapun berada mulai timur bumi 

sampai barat bumi, Allah menyayangi kita dengan kasih sayang mereka dan 

memperoleh kan kita dengan barokah mereka, kemuliaan mereka, cahaya mereka, 

ilmu mereka dan kemanfaatan mereka dalam urusan agama, di dunia dan akhirat. 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  احلمد هللا رب العاملني اىل اِخرِِه 

ْيِب عبد اهللا بن علِوٍي ْبِن حممٍد احلَّاِد صاحِب الرَِّتِب الفاحتَة اىل روح سيدنا الشَّْيِخ الَكِربِ الُقْطِب الشَِّهِري ، احلَبِ 

ِم وَأسرارِهْم وأنوارهم  م ىف اجلنَّة ويعد علينامن بركا واصوله وفروعه ومجِع سادتَِنا آِل باعلوٍي أنَّ اَهللا يعلى درجا

 وعلومهم َونـََفَحا ِِم ىف الدين والدنيا واآلِخَرِة 

Al-fatihah kepada ruh Sayyid Syaikh yang agung wali kutub yang mashur ahli 

fiqih terkemuka Muhammad bin Ali dan leluhurnya dan keturunannya dan semua 

Sayyid yang mulia, Allah memuliakan derajat mereka di surga dan 

mengembalikan kepada kita barokah mereka, kemanfaatan mereka dalam urusan 

agama, di dunia dan akhirat. 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  احلمد هللا رب العاملني اىل أخره 
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سلِ 
ُ
سِلِمَني وَيشِفى أْمَراَض امل

ُ
ُسِلُمَني ويـَُفرُِّج َعَلى امل

ِمْنيَ بالَعاِفيَِّة ، و يـَُغزُِّر الفاَحتَة َأنَّ اللََّه يُِغْيُث اْلُمْسِلِمَني  ويَرَحُم امل

املَِحِن َما َظَهَر منها وما َبَطَن  وَحيَفُظ أَمطَاَرُهم ويـَُرخُِّص َأسَعاَرُهم وُيصِلُح َسَالطينَـُهم وَيكِفِهم َشرَّالِفَنتِ والَبِليَّاِت و 

َجاِهِديَن من املسلمَني ىف البَـرِّ والَبحِر واَجلوِّ أَمجِعَني  أنَّ اَهللا ُيصِحبُ 
ُ
َساِفرِيَن والُغَزاَة وامل

ُ
هم السََّال مَة اُحلجَّاَج وامل

ِِم َساِلِمَني آَمنَـْنيَ َغاِمنِْنيَ وإيَّانَ  ا ىف َخٍريَوُلْطٍف َوَعاِفَيٍة  واَىل اْرَوِح َواِلِديَنا ووالدكم وأمواتَِنا وأَْموا ويـَُردُُّهم اَىل أوطَا

ْغِفَرِة وُيسِكنُـُهُم اجلنََّة وخيِتُم لَنَ 
ً
ُسِلمَني َأْمجَِعْنيَ  انَّ اَهللا يـَتَـَغشَّاُهم بِالرَمحِة وامل

ا ولُكم بِا ُحلسَىن ىف َخٍري ِتكْم وأَمَواِت امل

وَصاحلَِ الَعاِقبِة واىل حضرةالنىب املصطفى حممد صلى اهللا عليه وسلم  وُلطٍف وَعافَيةٍ   

Al-fatihah, Mudah-mudahan Allah menolong muslimin, menolong muslimin, 

membahagiakan muslimin, menyembuhkan penyakit muslimin, dengan kesehatan 

merahmati muslimin, meringankan muslimin, membaguskan pemimpin muslimin, 

mencukupi muslimin, melindungi muslimin dari kejelekan fitnah dan musibah dan 

ujian yang tampak dan yang tidak tampak. Allah menjaga orang-orang yang Hajji, 

yang bepergian yang berperang yang berjihad di darat di lautan semuanya, 

Mudah-mudahan Allah menemani mereka dengan keselamatan mengembalikan 

mereka ke tempat asalnya dalam keadaan selamat, aman, menang. Memberikan 

kebaikan kesehatan kepada kita semua dan orang-orang yang sudah meninggal. 

Allah memenuhi mereka dengan rahmat dan ampunan menempatkan mereka di 

surge, mewafatkan kita semua Khusnul Khotimah. Al Fatihah kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

 الدعاء

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني  محًدا يوىف نعمُه ويكافُئ مزيَدُه  اللهم صل على سيدنا حممٍد وعلى 

اللهم إنَّا نسئلَك حبقِّ الفاحتِة املعظمِة والسبِع املثاين أن تفتح لنا بكل خٍري وان تفضَل علينا بكل َأهِل بيتِه وسلِّْم  

خٍري  وأن تعا ملنا معملتك َألهل اخلِري  وان جتعلنا من اهل اخلِري  وان حتفظََنا ىف أَديَِنَنا وأنُفِسَنا وأوآلدنَا وأهلينا 

نٍة وبؤٍس وضْريٍ  إنك وىلُّ كل خٍري ومتفضٌِّل بكلِّ خٍري ومعٍط لكلِّ خٍري يَآ وأصحابنا وأحبابنا من كل حمنٍة و فت

 أَرحَم الرامحني  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى أهل بيتِه وسلِّم  واحلمد هللا رب العاملني

Do’a 
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 

Allah, Tuhan semesta alam. dengan pujian yang sesuai nikmat-Nya, Ya Allah 

berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan Keluarganya, ya Allah kami 

memohon kepadamu dengan kebenaran Fatihah yang agung dan tujuh ayat yang 

diulang-ulang supaya engkau buka bagi kami semua kebaikan, memuliakan kami 

dengan semua kebaikan, memberi kemampuan kami seperti kemampuan ahli 

kebaikan, menjadikan kami ahli kebaikan menjaga kami, agama kami diri kami, 

anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, orang dekat kami dari setiap ujian, 

fitnah, kesulitan dan penyakit-penyakit. Sesungguhnya engkau pemilik setiap 

kebaikan, pemberi keutamaan dengan setiap kebaikan dan yang memberi setiap 

kebaikan, yang Maha Pengasih berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 

keluarganya dan sahabatnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

)x٣اللهم إنا نسئلك رضاك واجلنَة، ونعوذبك من سخطك والنَّار (  

Ya Allah, kami mohon ridho-Mu dan surge, dan kami berlindung kepada-Mu dari 

murka-Mu dan neraka. (3x) 

ِتِك السِّرتَعنَّا وعافنا واعف عنَّا وكن  )x٣لنا حيث كنا (ياعامل السر منَّ آل  

Wahai yang maha mengetahui rahasia kami semua, Janganlah Engkau buka 

penutup rahasia kami semua. Ampuni kami, maafkan kami. Temani kami 

dimanapun kami berada. (3x) 

ا يا اهللا حبسن اخلامتِة ( ا يا اهللا  ا يا اهللا  )x٣يا اهللا   

Ya Allah, Ya Allah Wafatkanlah kami Khusnul Khotimah. (3x) 

)x٣يا لطيًفا خبلقِه يا عليًما خبلقه يا خبريًا خبلقِه ألطف بنا يا لطيف يا عليُم يا خبُري (  

Wahai yang Maha Lembut kepada makhluk-Nya, yang Maha Mengetahui dengan 

makhluk-Nya, yang Maha Melihat dengan makhluk-Nya Lembutkanlah kepada 

kami  wahai yang Maha Lembut, yang Maha Mengetahui yang Maha Melihat. 

(3x) 

)x٣يا لطيًفا مل يزْل ألطف بنا فيما نزْل ِإنك لطيف مل تزْل ألطف بنا واملسلمَني (  
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Wahai yang Maha Lembut yang tidak hilang kelembutan-Nya, Lembutlah kepada 

kami dalam semua yang terjadi sesungguhnya Engkau Maha Lembut, Engkau 

tidak hilang kelembutannya lembutlah kepada kami dan orang-orang Islam. (3x) 

)x٣َجَزى اهللاُ عنا سيِّدنا حممًدا خريًا، جزى اهللا عنا سيدنا حممًدا ما هو أهُلُه (  

Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan 

keluarganya. (3x) 

ا من نعمِة ( )٣احلمد هللا على نعمة اإلسالِم وتوفيقِه وكفى ِ  

Artinya: Alhamdulillah atas nikmat Islam dan petunjuk dan cukuplah Islam 

sebagai nikmat terbesar. (3x) 
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