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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Berdasarkan penelitian di berbagai perpustakaan, ditemukan adanya 

beberapa buku yang judulnya hampir berhubungan dengan judul di atas. Buku 

yang di maksud di antaranya : 

1. Pengantar Ilmu Tarekat (Kajian Historis Tentang Mistik) disusun oleh 

Abu Bakar Aceh. Penulis buku ini sebagaimana mengutip pernyataan 

Syeikh Najmuddin al-Kubra bahwa syariat itu merupakan uraian, terekat 

itu merupakan pelaksanaan, hakekat itu merupakan keadaan, dan ma’rifat 

itu merupakan tujuan pokok, yakni pengenalan Tuhan yang sebenar-

benarnya. Diberinya teladan seperti bersuci (thaharah), pada syariat 

dengan air atau tanah, pada hakekat bersih dari hawa nafsu, pada hakekat 

bersih hati dari selain Allah semuanya itu untuk mencapai ma’rifat 

terhadap Allah. Oleh karena itu orang tidak dapat berhenti pada syari’at 

saja, mengambil tarekat atau hakekat saja. Ia memperbandingkan syari’at 

itu dengan sampan, tarekat itu lautan, hakekat itu mutiara, orang tidak 

dapat mencapai mutiara itu dengan tidak melalui kapal dan laut. (Abu 

Bakar Atjeh, 1996 : 307).  

Berbeda dengan buku di atas, penelitian ini nanti tidak hanya 

menggambarkan pengertian dari tarekat yang mengaitkan denga syari`at 

dan hakikat, namun penelitian ini nanti akan memberikan sebuah realita 

dari rangkaian ketiga ilmu tersebut. Karena yang diteliti adalah pelaku 
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dari ketiga ilmu tersebut, sehingga benar-benar kita dapat melihat dampak 

positif yang dihasilkan dari perpaduan ketiga ilmu tersebut. Dari itu, 

penelitian ini nantinya bersifat pengembangan dari pada penelitian di atas. 

2. Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam, disusun oleh simuh. Dalam 

karyanya itu ia menegaskan tarekat (thariqah) pada dasarnya tak terbatas 

jumlahnya, karena setiap manusia semestinya harus mencari dan merintis 

jalannya sendiri, sesuai dengan bakat dan kemampuan ataupun taraf  

kebersihan hati mereka masing-masing. (Simuh, 2002 : 40) 

Buku ini menyebutkan berbagai aliran tarekat yang jumlahnya 

ada ratusan, tanpa tahu mana yang Mu`tabaroh mana yang tidak. Namun 

penelitian ini dengan jelas langsung menuju pada dua tarekat yang 

Mu`tabaroh, yakni tarekat Qodiriyah Naqsabandiyah, yang secara sanat 

dan ajarannya sampai pada beliau Nabi Muhammad SAW. Jika merujuk 

pada penjelasan di atas, maka penelitian ini adalah bentuk pengembangan 

dari penelitian di atas. 

3. Orientasi Sufistik Cak Nur, Komitmen Moral Seorang Guru Bangsa, 

disusun oleh Sudirman Tebba. Menurut penyusun buku itu bahwa 

kehidupan tasawuf dapat dilaksanakan baik dengan secara individual 

maupun secara kolektif. Melaksanakan tasawuf secara individual ialah 

mengamalkan sikap-sikap sufistik seperti takwa, tawakal, sabar, syukur, 

ikhlas, ridha, dan sebagainya, sedangkan mengamalkan tasawuf secara 

kolektif ialah melaksanakannya secara bersama-sama melalui 

persaudaraan sufi yang biasa disebut tarekat. Menurut Cak Nur, kata 
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“tarekat” (thariqah) sendiri secara harfiah berarti jalan, sama dengan kata 

syariah, sabil, shirath, dan manhaj. Dalam hal ini yang dimaksud tarekat 

ialah jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridha-Nya dengan 

menaati ajaran-ajaran-Nya. Semua kata yang berarti “jalan” itu terdapat 

dalam al-Qur’an. (Sudirman Tebba, 2004 : 177) 

Dalam buku ini, membagi tasawuf menjadi dua yakni individual 

dan kolektif. Namun kedua kata tersebut bermakna berbeda dalam 

penelitian ini nanti, karena yang dimaksud individual dalam penelitian ini 

adalah pengamalan ibadah berupa wirid yang dilakukan sendiri oleh para 

salik. Hingga dia bermuroqobah kepada Allah SWT dengan lantaran 

wirid tersebut. Sedang kolektif dalam penelitian ini adalah pembacaan 

wirid secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang guru Musyid 

dalam sebuah pertemuan yang lazim disebut Tawajuhan. Penelitian ini 

memberi pengetian baru pada penelitian yang sebelumnya, sehingga 

penelitian ini bersifat pengembangan dari penelitian terdahulu. 

4. Tarekat dalam Islam Spiritualitas Masyarakat Modern disusun oleh 

Dadang Kahmad. Penulis buku tersebut menyebutkan bahwa tarekat 

sufisme yang selanjutnya disebut tarekat secara harfiah berarti jalan atau 

cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan (maqamat) dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui cara ini, seorang sufi dapat 

mencapai tujuan peleburan diri dengan nyata (fana fil al-haqq). Mengikuti 

suatu tarekat berarti melakukan olah bathin, latihan-latihan (riyadhah), 

dan perjuangan yang sungguh-sungguh (mujahadah), di bidang 
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kerohanian. Mengikuti suatu tarekat juga berarti membersihkan diri dari 

sifat mengagumi diri sendiri (‘ujub), sombong (takabur), ingin dipuji 

orang (riya’), cinta dunia dan sejenisnya, juga harus bersikap ikhlas, 

rendah hati (tawadhu’), berserah diri (tawakal) dan rela (ridha). (Dadang 

Kahmad, 2002 : 99-101) 

Buku ini hanya menyebutkan tujuan dan hal yang akan diperoleh 

seorang Salik jika dia masuk tarekat. Namun berbeda dengan penelitian 

ini, karena tidak hanya tujuan yang ingin dicapai, namun semua hal yang 

berhubungan denga tarekat mulai dari cara masuk tarekat hingga amalan 

dan kebiasaan apa saja yang mendorong seorang salik untuk mendapatkan 

tujuan tersebut. Masih sama dengan yang terdahulu, penelitian ini juga 

mengembangkan penelitian yang sudah ada dengan lebih lengkap. 

5. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II, disusun oleh Harun 

Nasution. Menurut penulis buku ini, bahwa sufi-sufi mempunyai murid 

dan pengikut masing-masing yang pada mulanya belum mempunyai 

ikatan atau organisasi. Tetapi mulai di abad ke-12 Masehi bermunculan 

organisasi-organisasi yang dikenal dengan nama tarekat. Tarekat berasal 

dari kata tariqah (jalan) yaitu jalan yang harus ditempuh seorang calon 

sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Tariqah 

kemudian mengandung arti organisasi (tarekat). Tiap tarekat mempunyai 

Syeikh, upacara ritual dan bentuk zikir sendiri. (Harun Nasution, 2002 : 

87-88). 
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Buku ini menyebutkan sejarah terbentuknya organisasi tarekat 

dewasa ini, juga pula menyebutkan masing-masing amalan yang menjadi 

ciri khas suatu tarekat tertentu. Namun berbeda dengan itu, penelitian ini 

lebih memfokuskan pada satu organisasi tarekat saja, sehingga dalam 

pendalaman materi dan ajarannya lebih mudah dipahami dari pada 

membahas semua macam tarekat. Penelitian ini pun bersifat 

pengembangan dari penelitian terdahulu, yang mana dulu bersifat umum 

dan sekarang lebih difokuskan pada salah satu aliran tarekat. 

B. Kajian Teori 

Kerangka Teoritis merupakan penjelasan atas konsep penelitian yang 

ada dalam judul peneltian. Definisi sangat berguna untuk memberikan 

pemahaman dan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap terfokus pada 

kajian yang diinginkan peneliti. Adapun istilah-istilah yang perlu 

didefinisikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan  

a. Definisi Pendidikan 

Adalah suatu proses penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga insan kamil. 

b. Ruang lingkup Pendidikan 
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Mencakup pendidik, anak didik, dasar dan tujuan pendidikan, 

materi pendidikan, metode pendidikan, sarana dan lingkungan. 

c. Fungsi Pendidikan 

Fungsi Pendidikan secara umum adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradapan yang 

bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata 

lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi 

manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya. 

d. Manfaat Pendidikan 

Manfaat pendidikan antara lain Memberikan Informasi dan 

Pemahaman, Memperdalam Suatu Ilmu Pengetahuan, Membentuk 

Pola Pikir yang Ilmiah dan Menambah Pengalaman Peserta Didik. 

2. Karakter  

a. Definisi Karakter 

Secara konseptual, menurut Saptono, karakter dipahami dalam 

dua kubu pengertian. Pengertian pertama, bersifat deterministik. Di 

sini karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri 

kita yang sudah teranugerahi. Pengertian kedua, bersifat non 

deterministik atau dinamis. Di sini karakter dipahami sebagai tingkat 

kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi 

rohaniah yang sudah given (teranugerahi).(Saptono, 2011 : 18) 

b. Tujuan  



30 
 

 
 

Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter Menurut 

Kemendiknas (2011:7),pendidikan karakter bertujuan mengembangkan 

nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila. 

3. Tarekat  

a. Definisi  

Menurut Abu Bakar Aceh (Ris’an Rusli, 2013 : 184) 

Tarekat adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai 

dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh rasul, dikerjakan 

oleh sahabat dan tabiin, turun-temurun sampai kepada guru-guru, 

sambung-menyambung dan rantai-berantai. 

b. Unsur  

Unsur dalam tarekat meliputi Mursyid, baiat, silsilah, salik, 

dan wirid atau ajaran. 

c. Tujuan  

Tujuan utama pendirian berbagai tarekat oleh para sufi adalah 

untuk membina dan mengarahkan seseorang agar bisa merasakan 

hakikat Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perjalanan 

ibadah yang terarah dan sempurna. 

d. Konsep Terakat Syaikh Ahmad Khatib Sambas 

Menurut Naguib al-Attas, Syaikh Ahmad Khatib Sambas 

merupakan seorang Syaikh dari dua tarekat yang berbeda, 

tarekat Qadiriyva dan Naqsabandiyya. Karena ia sebenarnya tidak 

mengajarkan kedua Tarekat ini secara terpisah akan tetapi 
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mengkombinasikan kedua ajaran tarekat tersebut sehingga dikenali 

sebagai aliran tarekat baru yang berrbeda baik 

dengan Qadiriyya maupun Naqsabandiyya. Dalam prosedur dzikir, 

Syeikh Sambas mengenalkan Dzikir negasi dan afirmasi (Dzikr al-

Nafy wa al-Ithbat) sebagaimana yang dipraktekkan dalam tarekat 

Qadiriyya. Selain itu, ia juga rnelakukan sedikit perubahan dari 

praktek Qadiriyya pada umumnya yang diadopsinya dari konsep 

Naqsabandiyya tentang lima Lathaif. Sedangkan pengaruh lain dari 

Naqsabandiyya dapat dilihat dalam praktek visualisasi rabitha, baik 

sebelum rnaupun sesudah dizikir dilaksanakan. Selain itu, jika dzikir 

dalam tarekat Naqsabandiyya biasanya dipraktekkan secara samar dan 

dalam Qadiriyya diucapkan dengan suara yang keras maka Syeikh 

Ahmad Khatib mengajarkan kedua cara drikir ini. Demikianlah Syaikh 

Ahmad Khatib menggabungkan dua tarekat yang berbeda sehingga 

Akhirnya Qadiriyya dan Naqsabandiyya pun mengambil tehnik 

spiritual utama dari dua aliran tarekat, Qadariyah dan Naqsabandiyya. 

Untuk melihat lebih jauh ajaran Syaikh Ahmad Khatib Sambas 

maka berikut akan dikemukakan sejumlah tema-tema penting yang 

terdapat di dalam kitab Fath al-Arifin, sebuah kitab yang diyakini 

ditulis oleh Syeikh Khatib sendiri. Kitab ini sangat besar pengaruhnya 

di kawasan dunia Melayu dan sekaligus menjadi pedoman bagi 

pengikut tarekat Qadiriyya wa Naqsabandiyya di pelosok Nusantara. 
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Adapun sejumlah tema yang diangkat oleh Syeikh Sambas dalam kitab 

ini antara lain ; 

1) Prosedur Pembai`atan 

Dalam prosesi pembai`atan seorang yang akan memasuki 

tarekat Qadariyah wa Naysabandiyya, seorang Syaikh harus 

membaca bacaan yang khusus bagi pengikut tarekat Qadariyya wa 

Naqsabandiyya. Dan diteruskan dengan membaca surah al-Fatihah 

yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya, 

seluruh Silsilah tarekat Qadiriyya wa Naqsabandiyya, khususnya 

kepada Sultan Auliya’ Syeikh Abd al-Qadir a’-Jailani dan Sayyid 

Tha’ifa al-Sufiyya, Syeikh Junayd al-Baghdadi. Selanjutnya Syeikh 

berdo’a untuk murid tersebut dengan harapan semoga sang murid 

mendapatkan kemudahan. 

2) Sepuluh Latha`if (sesuatu yang Halus) 

Setelah menjelaskan prosedur dan tata cara pembai`atan 

terhadap seseorang yang ingin memasuki Tarekat Qadiriyya wa 

Naqsabandiyya,Syeikh Khatib kemudian menjelaskan bahwa 

manusia terdiri dari sepuluh Latha’if. Lima Lalha’it yang pertama 

disebut sebagai alam al-amr (alam perintah). Kelima Latu’if 

 tersebut antara lain; Lathifa al-Qalbi(halus hati), Lathifa al-

Ruh (halus ruh), Lathifa al-Sirr (halus rahasia), Lathifa al-

Khafi (halus rahasia) dan Lathifa ul-Akhfa (halus yang paling 

tersembunyi). Sementara lima Latha’if  seterusnya disebut 
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sebagai ‘alum al-khalq (alam ciptaan) yang meliputi; Lathifa al-

Nafs dan al-’anaasir al-arba’a (unsur yang empat) yakni air, 

udara, api dan tanah. Selanjutnya Syeikh Sambas menentukan 

bahwa Lathifa al-Nafs bertempat di dalam dahi dan tempurung 

kepala. 

3) Pandangan Filosofis 

Pandangan filosofis Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah 

mengenai hubungan kemasyarakatan, baik dengan sesama muslim 

mahupun dengan yang bukan muslim, dapat dilihat dalam bagian 

uraian Tanbih berikut: 

a) Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir 

maupun batin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup 

rukun saling menghargai. 

b) Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-

galanya jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus 

bersikap rendah hati bergotong- royong dalam melaksanakan 

perintah Agama maupun Negara, jangan sampai terjadi 

perselisihan dan persengketaaan, kalau-kalau kita terkena 

firmanNya “Adzabun Alim” yang artinya duka nestapa untuk 

selama-lamanya dari dunia hingga akhirat; 

c) Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, 

janganlah menghinanya atau berbuat tidak senonoh bersika 

angkuh, sebaliknya harus bersikap belas kasihan dengan 
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kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya 

harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah 

lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan 

kebajikan; 

d) Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta 

bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa 

kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika 

dalam keadaan kekurangan.  

C. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini nanti, peneliti akan membagi tahapan penelitian 

menjadi empat tahap, yakni : 

1. Tahap Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini, peneliti telah mengadakan observasi singkat 

sebelum penelitian dan menemukan beberapa masalah di pondok 

pesantren Darussalam. Yakni tentang akhlaq santri yang masih kurang 

baik dan bagaimana cara untuk menguatkan akhlaq santri yang sudah baik. 

2. Teori  

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka peneliti telah 

mengambil sebuah teori yang terdapat pada sebuah hadits Nabi Saw yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Hadist tersebut sudah peneliti tulis 

pada latar belakang masalah. Hadits ini menyebutkan bahwa bila seorang 

hamba hendak mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan amal-amal 

sunah sehingga Allah mencintainya, maka Allah akan menjadi anggota 
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tubuh dan panca indranya. Hal ini maksudnya adalah semua yang keluar 

dari diri hamba tersebut adalah akhlaq yang mulia. 

Dari Hadits di atas juga dapat diketahui tentang konsep dalam 

menjalankan tarekat yang sesuai dengan tuntunan Allah. Peneliti dapat 

menggambarkan setidaknya ada tiga konsep dasar yang terkandung dalam 

Hadits di atas, yaitu sebagai berikut ; 

a. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunah 

Bertaqwa kepada Allah Swt adalah sebuah kewajiban bagi 

semua umat islam agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Adapun cara 

mendekatkan diri kepada-Nya adalah dengan menjalankan semua 

kewajiban seperti sholat, zakat dan puasa. Adapula dengan melakukan 

pekerjaan sunnah, seperti sedekah, dzikir, tahajud dan puasa sunnah. 

Termasuk amalan sunnah itu adalah ajaran tarekat, yang mana tarekat 

sendiri mempunyai amalan-amalan yang berisi dzikir dan bacaan-

bacaan al-Quran.  

b. Alasan dalam mendekatkan diri 

Selain disebutkan dalam hadits tentang melakukan amalan 

sunnah, juga pula disyaratkan alasan mengapa seorang hamba 

mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya itu, seorang salik harus 

mempunyai alasan dalam menlakukan amalan sunnahnya tersebut, 

dalam hal ini menjalankan amalan tarekatnya. Dari itulah, Allah telah 

mensyaratkan bahwa dalam menjalankan ajaran tarekat harus disertai 
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niat agar dicintai oleh Allah. Bukan karena niat lain apalagi pamrih 

kepada manusia. 

c. Hasil yang didapat dalam pendekatan diri kepada Allah 

Setelah seorang salik dapat menjalankan amalan tarekat dengan 

hanya niat mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho-Nya 

hingga Allah akan mencintainya, maka Allah akan menjadi anggota 

tubuh dan panca indranya. Hal ini maksudnya adalah semua yang 

keluar dari diri hamba tersebut adalah akhlaq yang mulia. 

3. Pemecahan Masalah 

Pada teori di atas disebutkan, agar seorang hamba memiliki ahlaq 

yang mulia maka diharus melaksanakan amalan sunah sehingga Allah 

mencintainya. Dalam hal ini, amalan sunah yang dimaksud oleh peneliti 

adalah ajaran tarekat, khususnya Tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah. 

Dan tahapan untuk melatih dan membentuk akhlaq tersebut dimulai 

dengan masuk dalam ajaran tarekat melalui jalan baiat pada guru mursyid. 

Kemudian sang guru memberikan sebuah wirid harian yang berguna 

menata hati lewat dalam. 

Setelah hati ditata dengan sarana wirid, maka sang guru akan 

memberikan berbagai materi dan pengajaran tentang syariat islam. Proses 

ini dilakukan setiap pekan satu kali melalui acara Khataman Khowajikan. 

Setelah kedua cara tersebut berjalan lancar, baru tahap berikutnya yakni 

peningkatan hubungan kebathinan murid dengan guru melalui robithoh 

murid. Hal ini dilakukan mana kala sang murid menjumpai berbagai 
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masalah dan butuh penyelesaiannya dengan bertemu langsung sengan sang 

guru. Tahap terakhir dari pelatuhan ini adalah muroqobah, yakni 

bermeditasi dan mengikut sertakan Allah dalam segala perbuatannya. 

Sehingga dalam bertindak seolah-olah dia bersama Allah dan selalu 

diawasi oleh Allah. 

4. Hasil yang Diharapkan 

Setelah semua tahapan di atas dapat dilakukan oleh seorang 

murid, maka akhirnya yang muncul dari dalam diri murid adalah akhlaq 

yang mulia. Apapun status sosial dan tingkat ekonominya, dia akan selalu 

mendahulukan akhlaq di atas segalanya, karena dimenganggap semua 

yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah, sehingga tidak berani berbuat 

dosa dan kesalahan. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat membuat sebuah gambar yang 

dapat mewakili pola pikir dari penelitian ini, yakni seperti gambar di bawah 

ini ; 

 

 

Penguatan Pendidikan Karakter Santri Berbasis Tarekat Qodiriyah Wa 

Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Darussalam 

Masalah 

- Akhlaq santri yang 

kurang baik. 

- Penguatan akhlaq 

santri. 

Pemecahan Masalah 

Baiat Tarekat 

Wiridan Harian 

Khataman Khowajikan 

Robitoh Murid 

Muroqobah 

Hasil yang Diharap 

- Santri memiliki 

akhlaq yang 

mulia. 

- Santri bisa 

menjaga semua 

anggota badan 

dari kemaksiatan.. 

Teori 

Hadis yang 

diriwayatkan oleh 

Abi Hurairah dalam 

kitab Hilyatul Auliya 

karya Syekh Abu 

Naeem Ahmad 


