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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

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. 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) 
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Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu 

kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Albright and 

Ashbrook (2001) menyebutkan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhluk 

religius (Homo religious) karena agama telah hadir sepanjang kehadirannya 

sebagai Homo sapiens. (dalam Fridayanti, 2015) 

Menurut survey di Amerika Serikat pada tahun 2005, 24% dari penduduk AS 

mengatakan bahwa mereka akan menggambarkan diri mereka sebagai “Rohani/ 

religiusitas, bukan Religiusitas/ agama” sedangkan  9% menunjukkan sebaliknya 

serta 5% diantara nya mengatakan mereka religius dan juga spiritual.(Schultz, 

2005) (dalam Khanna & Greyson, 2014) 

Salah satu ciri fenomena yang paling menonjol dalam perkembangan 

kehidupan modern dan serba sekuleristik(bersifat duniawi dan bukan bersifat 

keagamaan atau kerohanian (KBBI V apk, 2017)) ini ialah bangkitnya dimensi 

spriritualitas. Bangkitnya dimensi 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. 

Menurut para sejarawan Islam, kemunculan tasawuf merupakan respons 

terhadap gemerlapnya dunia yang sangat berlebihan. Pada saat itu Islam 

memuncaki kejayaannya, sehingga kekayaan melimpah, dan kemewahan menjadi 

tak terkendali. Namun, dalam perkembangannya, tasawuf juga dianggap sebagai 

biangnya kemunduran umat Islam. (Jodhi, 2010) 
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Religiusitas dan spiritualitas sangat didasarkan pada pencarian pribadi untuk 

memahami tentang hidupnya dan pengalaman spiritual yang didapatnya. (Peres, 

Moreira-Almeida, Nasello, & Koenig, 2007) 

Sosok fenomenal dengan goyangannya pada 2013 ini mengakui, saat menjadi 

artis dirinya seringkali meninggalkan shalat. Titik balik berhijrah dimulai ketika 

sang istri, Indadari Mindrayanti memintanya untuk mengikuti sebuah acara kajian 

agama bertema ”Aku Ingin Berubah”. Kajian yang dipandu oleh Ustadz Syafiq 

Basalamah itulah yang membuat Caisar berubah menuju jalan yang diridhai 

Allah. Pada awal berhijrah, ia memang mendapat banyak ujian kehidupan. Tidak 

sedikit yang menilainya sebagai pribadi sok alim. (Cetak,S.M, 2016) 

Menurut Bruinessen, tarekat bukan hanya mempunyai fungsi ke agamaan, 

melainkan juga menjadi semacam keluarga besar. (SD, 2010) 

Martin mengatakan bahwa tarekat tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan. 

Tetapi, juga merupakan cara lain bagi seseorang untuk mencari kekuatan spiritual 

dan tenaga batin. Di antara anggota masyarakat yang tidak puas dengan keadaan 

dan kemudian melarikan diri dari kehidupan duniawi sehari-hari, mengalihkan 

perhatian mereka pada kehidupan batin dengan cara mengamalkan ajaran tarekat. 

Mereka mencari kebersihan diri dan ketentraman batin serta kekuatan rohani 

sebagai upaya menjauhkan diri dari dunia luar yang sering mereka pahami sebagai 

dunia yang kotor dan bergelimang ketidakadilan. (republika.co.id, 2015) 
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Spiritualitas Adalah Kebutuhan Tertinggi Kita sebagai manusia.Bahkan 

Maslow menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki 

kebutuhan manusia, going beyond humanness(melampaui batas kemanusiaan), 

identity(kepribadian), self-actualization(aktualisasi diri), and the like(rasa suka). 

(Solikin, 2013) 

Menurut Cahyono (2011) Spiritualitas sendiri bukan sesuatu yang berdiri pada 

dirinya, akan tetapi merupakan hal yang dialami oleh 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. 

Menurut Endriyani (2014) Dimensi spiritual merupakan bagian dari keyakinan 

seseorang terhadap agamanya dan memiliki peran yang sangat penting dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup seseorang.  

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis pada tanggal 26 

September 2016 terhadap 3 orang jamaah tarekat syadziliyyah yang berinisial AK, 

AB, dan D didapatkan bahwa para jamaah merasakan adanya titik jenuh pada 

kehidupan yang dahulu mereka jalani. 
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 Jamaah berusaha mencari cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan 

dalam kehidupan mereka dan menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih 

menyadari apa yang seharusnya mereka lakukan. Serta mereka mengatakan bahwa 

ketika mereka berada di basecamp jauh lebih berbeda ketimbang mereka dengan 

kehidupannya yang dahulu. Mereka juga merasakan perubahan yang sangat terasa 

dan membuat mereka mengerti apa yang mereka cari selama ini bukan semata – 

mata hanya duniawi. 

Berdasarkan uraian fenomena diatas, menunjukkan bahwa jamaah tarekat 

syadziliyyah merupakan orang – orang yang dulunya hidup dalam dunia hitam, 

atau yang sering dikenal dengan lingkaran setan. Serta keinginan untuk berubah 

tidak dapat datang sendiri pada diri individu, individu harus berani memutuskan 

keluar dari kehidupannya untuk mencari apa yang sesungguhnya dicari oleh 

individu tersebut. Terdapat banyak cara dalam merubah diri menjadi lebih baik, 

salah satu nya dimensi spiritual dimana individu keluar dari kehidupannya yang 

lama dan kemudian mencari apa yang mereka butuhkan serta memberikan 

pengalaman spiritual nya dengan kembali berserah diri kepada Allah. Hal tersebut 

menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui 

bagaimana pengalaman spiritual pada jamaah tarekat syadziliyyah. 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman spiritual pada jamaah 

tarekat Syadziliyyah  
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C. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat mengetahui  dan  memahami  pengalaman 

spiritual  pada jemaah tarekat Syadziliyyah. Serta diharapkan mampu sedikit 

memberikan pandangan mengenai banyaknya ragam komunitas dan organisasi 

islam, serta mampu memberikan manfaat bagi ilmu psikologi dalam memahami 

perubahan perilaku orang-orang yang pernah mengalami kehidupan masalalu 

yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hasil tersebut dapat diambil 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan psikologi 

khususnya psikologi sosial dan psikologi islam. 

b. Mampu memberi jawaban terhadap masalah yang sedang di teliti. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan  informasi  mengenai pentingnya  memahami  serta  

memaknai  hidup melalui pengalaman spiritual  pada jemaah 

basecamp syadziliyyah yang notabene adalah mantan preman dan 

sebagainya. 

b. Sebagai acuan untuk peneliti yang lain yang akan meneliti hal yang 

mungkin sama. 

  


