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PENGALAMAN SPIRITUAL PADA JAMAAH TAREKAT 

SYADZILIYYAH 

ABSTRAK 

Pengalaman spiritual merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami 

manusia dalam hal spiritual yang mana peristiwa atau kejadian tersebut melampaui 

kemampuan individu itu sendiri. Pengalaman spiritual merupakan suatu peningkatan 

keimanan dalam diri individu terhadap tuhannya atas apa yang telah dialaminya. Serta 

pengalaman spiritualitas ini memberikan suatu gambaran tentang bagaimana individu 

memaknai arti dan tujuan hidup nya.Tarekat syadziliyyah merupakan salah satu dari 

berbagai tarekat yang ada di indonesia. Tarekat tidak hanya mempunyai fungsi 

keagamaan. Tetapi, juga merupakan cara lain bagi seseorang untuk mencari kekuatan 

spiritual dan tenaga batin.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalaman spiritual 

pada jamaah tarekat Syadziliyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif berupa wawancara mendalam terhadap 

subjek.Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terhadap 5 informan yang 

menjadi jamaah tarekat syadziliyyah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamaah tarekat 

syadziliyyah memiliki pengalaman spiritual yang mampu membuat informan lebih bisa 

memenej kehidupan nya dan mampu membuat informan mendapatkan ketenangan dan 

ketentraman dalam hidupnya, hal tersebut di dapat dari banyak nya kegiatan dan adanya 

amalan yang di kerjakan oleh para jamaah (informan). 

Kata kunci: Spiritualitas, Pengalaman spiritual, tarekat syadziliyyah 

ABSTRACT 
Spiritual experience is an event or event experienced by man in spiritual matters 

in which event or event is beyond the ability of the individual itself. Spiritual experience 

is an increase in the individual's faith in his god for what he has experienced. And the 

experience of this spirituality provides an overview of how the individual interpret the 

meaning and purpose of his life. Tarekat syadziliyyah is one of the various tarekat that 

exist in Indonesia. The congregation does not only have a religious function. But it is also 

another way for a person to seek spiritual strength and mental energy. The purpose of this 

research is to know the spiritual experience of Syadziliyyah congregation. The research 

method used is by using qualitative method of in-depth interview on the subject. The data 

were collected by interviewing 5 informants who became pilgrims of tarekat syadziliyyah. 

The results showed that the congregation of tarekat syadziliyyah has a spiritual 

experience that is able to make informants more able to manage his life and able to make 

informants get peace and tranquility in his life, it is in can from the many activities and 

the practice that is done by the pilgrims. 

Keywords: Spirituality, Spiritual experience, tarekat syadziliyyah 
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1. PENDAHULUAN 

Masa lalu merupakan guru paling nyata dalam kehidupan seseorang, ketika 

seseorang mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan maka orang tersebut 

akan mencari apa yang sebenarnya mereka inginkan dan yang sebenarnya 

mereka butuhkan dalam menjalani hidup. Lebih mendekatkan diri kepada 

Allah SWT serta menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap 

manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dari 

itu setiap individu pun memiliki pengalaman spiritual nya masing – masing 

dalam memaknai perjalanan spiritualnya menuju manusia yang lebih baik dan 

memberikan manfaat pada sekitarnya. Menurut Bruinessen, tarekat bukan 

hanya mempunyai fungsi ke agamaan, melainkan juga menjadi semacam 

keluarga besar. (SD, 2010) 

Menurut Cahyono (2011) Spiritualitas sendiri bukan sesuatu yang berdiri 

pada dirinya, akan tetapi merupakan hal yang dialamioleh seseorang atau 

individu. Pengalaman inilah yang disebut sebagai pengalaman spiritual. 

Pengalaman spiritual sendiri banyak dihubungkan dengan  hal-hal gaib. 

Sebenarnya pengalaman spiritual sendiri adalah pemaknaan dari sesuatu yang 

telah dialami oleh seseorang atau individu.Seseorang bisa saja mengalami 

pengalaman yang biasa, misalnya dinasehati oleh seorang pengemis, tapi orang 

tersebut memaknai kejadian tersebut sebagai hal yang luar biasa dan membuat 

dia berpikir, merasakan dan melakukan sesuatu. Salah satu ciri fenomena yang 

paling menonjol dalam perkembangan kehidupan modern dan serba 

sekuleristik ini ialah bangkitnya dimensi spriritualitas. Bangkitnya spiritualitas 

ditandai dengan semakin marak dan berkembangnya pengkajian dan diskusi 

seputar tasawuf dan “tarekat” tidak hanya di pesantren-pesantren atau lembaga 

keagamaan, tetapi juga di wilayah perkotaan.(Jodhi, 2010) 

Dalam literatur islam, kita mengenal istilah syariat, tarekat dan hakikat. 

Syariat bagaikan perahu, tarekat bagaikan lautan, dan hakikat bagaikan mutiara 

yang berada di dalam lautan. Seseorang yang telah mengetahui hukum-hukum 
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fikih terkait ibadah wajib maupun sunah sehari-hari secara baik, dianjurkan 

untuk mengikuti salah satu tarekat tertentu yang biasanya langsung di bimbing 

oleh mursyid(guru). Indonesia memiliki banyak tarekat yang satu sama lain 

memiliki tatacara ritual berbeda-beda. Beberapa tarekat yang terkenal di 

indonesia diantaranya adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dan tarekat 

Syadziliyyah. (News&Views, 2017) 

Menurut Taylor (2012) Pengalaman spiritual  bagi beberapa orang 

mempercayai bahwa hal tersebut merujuk pada pengalaman psikis atau 

paranormal, namun ada juga yang mengartikan pengalaman spiritual sebagai 

hal yang murni dan merupakan bagian dari makna religiusitas atau keagamaan. 

Dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V (Apk)) (2017) 

bahwa Pengalaman Spiritual merupakan pengalaman yang berkaitan dengan 

kejiwaan (yaitu: rohani. Batin, dan lain sebagainya). Serta Pengalaman 

Spiritual merupakan persepsi adanya suatu hal atau kejadian yang bersifat 

transenden dalam kehidupan sehari – hari dan persepsi tentang keterlibatan 

dalam peristiwa – peristiwa transenden dalam keseharian.(Underwood & 

Teresi, 2002). Sedangkan menurut Hufford (2005) Seseorang yang memiliki 

pengalaman spiritual seperti yang dilaporkan bahwa mereka lebih pada melihat 

dan mendengarkan makhluk – makhluk halus, trance, dan mereka berada di 

bawah pengaruh langsung suatu entitas eksternal dari spiritualitas.Sehingga 

menyebabkan pengalaman ini memiliki banyak kesamaan dengan gejala 

psikotik dan dissociative.(Moreira-Almeida, 2012).  

Tarekat  secara  harfiah  berarti “jalan”  mengacu  kepada suatu sistem 

latihan meditasi maupun amalan-amalan yang dihubungkan dengan sederet 

guru sufi. Tarekat juga berarti organisasi yang tumbuh seputar metode sufi 

yang khas.  

(Bruinessen  dalam  Mulyati, 2006a). Tarekat Syadziliyah adalah tarekat 

yang dipelopori oleh Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Nama Lengkapnya 

adalah Abul Hasan Asy Syadzili al-Hasani bin Abdullah Abdul Jabbar bin 

Tamim bin Hurmuz bin Hatim bin Qushay bin Yusuf bin Yusya' bin Ward bin 
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Baththal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad anak pemimpin 

pemuda ahli surga dan cucu sebaik-baik manusia: Abu Muhammad Hasan bin 

Ali bin Abi Thalib r.a dan Fatimah al-Zahra binti Rasulullah SAW.  

Menurut Prof. Dr. KH. Djamaan Nur menjelaskan bahwa Tarekat 

Syadziliyyah adalah tarekat yang termudah dalam perkara ilmu dan 

amal.Latihan – latihan pensucian dirinya tidak rumit dan tidak berbelit – 

belit.Tarekat ini memberikan tuntutan yang mudah dan sederhana dalam ahwal 

dan dalam maqam.Kemudahan dan kesederhanaan juga diperoleh dalam ilham 

(anugerah, petunjuk langsung) dan maqal (ucapan, perkataan). Para pengikut 

tarekat ini, dengan mudah dapat dibawa untuk mendapatkan maqam (tangga 

pencapaian sufi dalam membersihkan hati nurani), asrar (rahasia – rahasia 

ketuhanan), karamah dan mujahadah. Tarekat ini tidak meletakkan syarat – 

syarat yang berat bagi para pengikutnya.Yang di tuntut dari setiap pengikut 

tarekat ini adalah meninggalkan kemaksiatan.(Nur, 2004) 

2. METODE PENELITIAN 

Metode dan alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan metode  

wawancara. Menurut Gorden (dalam  Herdiansyah,  2015), wawancara 

merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk 

menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara 

pada penelitian ini akan dilakukan kepada jamaah syadziliyyah. Dalam 

penelitian kali ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab untuk 

mendapatkan keterangan tentang suatu hal atau masalah. Selanjutnya, 

pembicaraan yang dilakukan akan direkam menggunakan recorder.  

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dengan 

menggunakan panduan wawancara (guideline  interview). Panduan  wawancara 

dibuat berdasarkan sebab-sebab dan kebutuhan mengenai spiritual yang 

dikemukakan  oleh Carson (1989) (solikin, 2013). Serta untuk hasil wawancara 

dan observasi diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 5 

informan, subjek menjadi jamaah tarekat Syadziliyyah di basecamp SAR Juba 
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Rescue sudah antara sekitar 6 bulan – 17 tahun. Subjek berusaha selalu 

bersyukur atas nikmat apa yang di dapatkan oleh subjek selama menjadi 

jamaah tarekat Syadziliyyah dan menjadi santri di basecamp SAR Juba Rescue. 

Subjek selalu percaya bahwa apapun yang dilakukan dengan niat untuk hanya 

karna demi Allah akan selalu mendapatkan balasan dari Allah bahkan melebihi 

dari apa yang subjek harapkan. Subjek juga mengatakan bahwa selama kita 

mau mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun maka Allah akan selalu 

senantiasa memberikan kenikmatan dan hidayahnya walau sekecil apapun itu. 

Menjadi jamaah tarekat Syadziliyyah membuat subjek semakin mengenal 

Allah dan semakin membuat mereka merasakan kenikmatan yang telah allah 

berikan dalam bentuk apapun. Kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dll 

yang di dapatkan subjek selama menjadi jamaah tarekat syadziliyyah seolah 

tidak ada lagi keraguan pada diri subjek bab dunia. Karena subjek semakin 

mengetahui bahwa apa yang di dapatkan dan yang di cari selama di dunia ini 

esok nanti nya hanya untuk bekal ketika nanti di panggil menghadap kembali 

pada Allah SWT. 

Kelima subjek mampu memaknai pengalaman spiritual yang mereka alami 

dengan semakin meningkatkan keimanan dan keto’atannya sebagai wujud 

syukur nya hal ini sesuai dengan pendapat Cahyono (2011) bahwa pengalaman 

spiritual sendiri adalah pemaknaan dari sesuatu yang dialami. Berdasarkan 

pengalaman spiritual yang di dapatkan dan dirasakan oleh subjek merupakan 

peristiwa-peristiwa atau kejadian baik dirasakan secara langsung maupun tidak 

langsung pada diri subjek di kehidupan sehari-hari hal ini sesuai dengan 

pendapat Underwood dan Teressi (2002) bahwa pengalaman Spiritual 

merupakan persepsi adanya suatu hal peristiwa atau kejadian yang bersifat 

transenden dalam kehidupan sehari–hari dan persepsi tentang keterlibatan 

dalam peristiwa–peristiwa transenden dalam keseharian. 

4. PENUTUP 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan 

sebelumnya oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa jamaah tarekat 

Syadziliyyah yang berada di basecamp SAR Juba Rescue memiliki 



 

6 
 

pengalaman spiritual yaitu berupa, informan atau jamaah lebih mampu untuk 

mengontrol emosi serta memenej atau mengatur kehidupan para informan atau 

jamaah lebih baik dan tertata kembali. Terdapat juga pengalaman spiritual yang 

terjadi dan dirasakan serta didapatkan para informan atau jamaah yaitu berupa 

adanya ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kekuatan, kedamaian serta 

kebahagiaan dalam kehidupan para informan atau jamaah tarekat Syadziliyyah. 

Karena peristiwa atau kejadian yang informan atau jamaah rasakan dan jamaah 

dapatkan selama menjadi jamaah tarekat Syadziliyyah mampu membuat 

mereka lebih tenang, tentram dan lebih mengenal Allah dan semakin membuat 

mereka merasakan kenikmatan yang telah allah berikan dalam bentuk apapun. 

Kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dll yang di dapatkan subjek selama 

menjadi jamaah tarekat Syadziliyyah seolah tidak ada lagi keraguan pada diri 

subjek perihal dunia. Karena subjek semakin mengetahui bahwa apa yang di 

dapatkan dan yang di cari selama di dunia ini kelak nanti nya hanya untuk 

menjadi bekal ketika nanti para subjek di panggil menghadap kembali pada 

Allah SWT. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti memberikan 

saran bahwasanya agar jamaah lebih mampu meng eksplorasi lagi kejadian 

atau peristiwa yang telah di alami selama menjadi jamaah tarekat Syadziliyyah. 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tema yang sama 

diharapkan untuk lebih mengkaji kegiatan atau peristiwa yang dapat 

mempengaruhi pengalaman spiritualnya dengan lebih luas sehingga bisa 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Serta lebih mendalami terhadap 

masalah yang sedang di teliti.  
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