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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Sejak beberapa tahun terahkir, bangsa Indonesia berada dalam 

keadaan yang sangat sulit. Kita benar-benar terpuruk dalam berbagai bidang 

kehidupan. Situasi dan kondisi begitu sulit untuk diprerediksi. Banyak hal 

yang terjadi secara tidak terduga, bahkan ada yang mengatakan masa yang 

serba tidak menentu. Banyak orang yang menjadi cemas, panik, binggung, dan 

tidak tahu apa yang harus dilakukan. 

 Kerusakan di permukaan bumi, daratan dan lautan merupakan 

tanda bahwa hal itu tidaklah terjadi, melainkan karena kecerobohan atau salah 

asah, asih, dan asuh dari manusia atau mengemukakan sikap keserakahan dan 

kerakusan dalam mengelola hidup dan kehidupan ini. Hawa nafsu mereka 

jadikan sesembahan, namun bagi orang-orang yang masih memiliki nurani, 

kerusakan-kerusakan yang ada di permukaan bumi ini merupakan peringatan 

dari Allah Swt, agar mereka berfikir dan merenungkan kembali mengapa hal 

itu terjadi dan seolah-olah selalu akan terus terjadi?  

Fenomena diatas telah difirmankan pada Al-Qur‟an Surat ar-Rum 

[30]: 41 yaitu :  

 

 



            

    

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan 

karena apa yang diperbuat oleh tangan manusia, supaya Allah mengugah 

perasaan kepada sebagaian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan-Nya).” (QS ar-Rum [30]: 41.) 

 Kondisi yang sangat memprihatinkan di negeri ini adalah 

kehidupan berbangsa yang sedang kehilangan citra dan jati dirinya. 

Nasionalisme dan patriotisme telah tampak hilang dari etos kerja dan kinerja 

bangsa. Kemaksiatan dan pengingkaran terhadap fitrah nurani semakin keras 

dan melaju ke permukaan kehidupan ini. Perjudian, prostitusi, korupsi, 

manipulasi, narkoba, kanibalisme, premanisme, materialism, egoism dan isme-

isme yang lainnya saat ini sedang tumbuh dan seolah-olah semakin subur 

pertumbuhannya. (Hamdani, 2004: xxxi) 

 Problematika di masyarakat seperti yang dipaparkan di atas, 

bencana alam juga bertubi-tubi terjadi di negara tercinta ini, contohnya 

bencana gempa bumi yang terjadi telah merenggut ratusan ribu nyawa dan 

kerugian harta benda yang tidak ternilai jumlahnya. Peristiwa seperti juga 

banyak mengakibatkan stress, depresi dan bahkan banyak orang menghujat 

Tuhan (lemahnya iman). 

 

 



 Gempa dasyat  yang terjadi di Propinsi Bengkulu pada tanggal 12 

September 2007, jam 18 :10 :23 Wib dengan kekuatan 7,9 SR (Skala Ricthter), 

tepatnya gempa tersebut berpusat di kedalaman 10 Km, posisi 159 Km barat 

daya Bengkulu, 4,67 LS dan 101,13 BT telah mengakibatkan puluhan nyawa 

menjadi korban, kerugian harta benda serta sampai sekarang masih 

menyisakan trauma. Mereka meratapi nasibnya, rumah yang mereka bangun 

dengan tetesan keringat bertahun-tahun lenyap hanya dalam hitungan detik. 

Mansyarakat desa Giri Kencana adalah masyarakat transmigrasi dari 

Wonogiri, mereka datang ke Bengkulu pada tahun 1987. Mereka bertahun-

tahun berjuang untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf 

hidupnya, pada saat mereka sudah mulai menikmati hasil jerih payahnya, tiba-

tiba gempa terjadi. Maka tidak dapat dihindari lagi, timbullah beberapa 

masalah akibat dari peristiwa tersebut. Masalah yang utama adalah tekanan 

psikologis terhadap jiwa mereka. 

 Meskipun demikian, seberat apapun kondisi yang kita hadapi, 

setiap muslim harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allahlah 

yang menentukan. Kebahagian atau kesenanagan, kemudahan maupun 

kesulitan, ketentraman atau kegelisahan, semuanya terjadi atas kehendakNya. 

Karenanya tidak ada jalan lain selain mengharapkan pertolongan dan petunjuk 

Allah Swt. Untuk itu kita mesti selalu mendekatkan diri kepadaNya, 

diantaranya dengan banyak berdzikir dan berdoa.    

Allah berfirman pertama, 

 



            … 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu 

berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.” (QS an-Nisa‟ [4]: 103.) 

Firman kedua,  

               

      

“Dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri dan rasa 

takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan 

jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. “ (QS. al-A‟raf [7]: 205.) 

Kedua ayat di atas menjelaskan, bahwa dzikrullah ini wajib dilakukan 

baik dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring atau dimanapun, kapanpun, 

dan dalam kondisi bagaimanapun.bahkan dipertegas lagi dengan kalimat 

“Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” Selain itu ayat ini juga 

berpesan bahwa manusia harus setiap saat dan detik senantiasa mengngat 

Allah Swt, bahkan Allah Swt akan memberikan kehinaan terhadap orang-

orang yang lalai dan lupa mengingatNya.  

Di Indonesia banyak berkembang bermacam-macam susunan 

dzikrulllah, Ratib al-Haddad adalah salah satu susunan dzikir yang sangat 

populer dan banyak dibaca oleh kaum muslimin di kalangan pesantren dan 

majlis-majlis dzikir. Bahkan dzikir ini telah tersebar dan diamalkan sebagian 

besar kaum muslimin seluruh dunia. 



Susunan dan jenis kalimat dalam Ratib al-Haddad tidak jauh berbeda 

dengan dzikir-dzikir lainya, seperti Ratib al-attas, Ratib al-Kubra dan Dzikir 

Ghofilin dan lain-lain, karena semuanya  bersumber pada al-Qur‟an dan Hadist 

Nabi Muhammad Saw. Maka dengan membaca Ratib al-Haddad beraarti telah 

mengamalkan bacaan-bacaan yang telah diajarkan oleh Rosulullah Saw, yang 

tentu besar manfaatnya. Para ulama mengatakan semua dzikir bagus dan akan 

membermanfaat kepada pembacanya, tergantung kontinuitas atau 

keistiqomahan dalam membaca dzikir. Jika suatu dzikir atau doa dibaca secara 

rutin dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari, manfaat dan keberkahannya akan banyak dirasakan dibandingkan apabila 

suatu dzikir hanya dibaca sekali atau dua kali atau ketika hanya dibutuhkan 

saja. Bagaikan senjata yang selalu diasah secara teratur, dzikir yang dibaca 

secara istiqomah akan menjadi “tajam” dan siap digunakan kapan saja. 

 Menurut Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad: 

“Bila anda membaca Ratib al-Haddad dengan hati yang hadir 

(hudhur al-qalb), maka hati anda akan terpenuhi oleh cahaya 

kedekatan (anwar al-qurb), dan pada waktu itu akan terpancar 

dalam diri anda cahaya makrifat (anwar al-ma‟rifat). Pada waktu 

itu hati anda siap dan layak menerima Allah secara keseluruhan 

(kulliyah). Hadir bersama Allah menjadi karakter dan moral anda.  

 

 



Setelah itu kehadiran di tengah-tengah masyarakat seakan-akan 

terpaksa hanya karena dibutuhkan, dan mungkin ada perasaan tidak 

mampu untuk itu. Karena perasaan itu, timbullah fana dari selain 

Allah.Semuanya itu manifestasi dari kebiasaan dalam menjalankan 

amal-amal yang lahir, serta menjaganya “ 

Dalam al-Qur‟an, Allah Swt berfirman:  

           

              

      

“Hai orang-orang yang telah beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) 

Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya di 

waktu pagi dan petang, Dialah yang member rahmat kepadamu dan para 

malaikat-Nya (memohon ampunan kepadamu), supaya Dia mengeluarkan 

kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang).Dan Dialah Yang Maha 

Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 41-43) 

 

 Dari uraian-uraian yang dikuatkan oleh teks Al-Qur‟an, akan 

muncul pertanyaan dalam hati kita mengapa banyak manusia punya potensi 

yang sangat istimewa apabila mereka sering melakukan dzikrullah. Dan 

setelah itu juga muncul pertanyaan mengapa banyak orang yang telah  

 



melakukan aktifitas ini, namun perilakunya masih belum mencerminkan 

manusia yang mendapat cahaya Allah atau sehat mentalnya. 

 Berdasarkan pengamatan penulis, Majlis Dzikir Al-Ghifariy 

Bengkulu menyimpan sesuatu yang istimewa tentang kesehatan mental para 

jamaahnya, terutama paska terjadinya gempa pada kesehatan masyarakat, 

sehingga mereka bisa tegar menghadapi bencana atau cobaan Allah berupa 

gempa bumi. Berdzikir ternyata mempunyai fungsi yang luar biasa, baik 

secara vertikal atau horizontal, bisa menyelesaikan problematika manusia 

dengan Tuhannya dan problematika dengan manusia lain, serta kepada seluruh 

makhluk yang di seluruh alam. 

Dalam penelitian  ini kita melihat bagaimana pengaruh dzikir ratib al-

Haddad yang telah berkembang di seluruh dunia sejak tahun 1072 H, dalam 

kontek Indonesia dan khususnya di majlis dzikir al-Ghifariy  Bengkulu 

terhadap kesehatan masyarakat atau jamaah korban gempa. Untuk 

menghindari terjadinya pembiasan atau kesalahpahaman pembahasan, penulis 

membawa kekawasan yang lebih bersifat partikular, dengan demikian penulis 

mengambil judul: “Pengaruh Dzikir Ratib al-Haddad terhadap Kesehatan 

Mental Masyarakat Korban Gempa: Studi Kasus Majlis Dzikir al-

Ghifariy Bengkulu.” 

B. Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul di atas penulis tegaskan istilah yang terkandung 

dalam penelitian tersebut. 

 



1. Pengaruh. 

Pengaruh adalah akibat yang timbul dari sesuatu (Puis Ahmad Partantao dan Al-

barry, 1994 : 65), dan pengaruh juga dapat diartikan sebuah daya  yang ada atau 

timbul  di sesuatu yang  ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan 

seseorang. (KBBI, 1989: 664).Pengaruh dalam penelitian ini adalah pengaruh dari 

melakukan aktifitas dzikir ratib al Haddad terhadap kondisi kesehatan mentalnya 

setelah mengalami bencana gempa.    

2. Dzikir  

Dalam perspektif bahasa, kata “dzikir“ berasal dari bahasa Arab yang 

mengandung arti menyebut, mengucap, menuturkan, menceritakan, memuji 

dan ingat. (Husain al-habsyi, 1992:113) Sedangkan dalam penertian istilah, 

dzikir dapat berarti suatu aktivitas berupa, Pertama, ucapan lisan, gerak raga, 

maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kedua, Upaya untuk 

menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah Swt, dengan selalu 

ingat kepada-Nya. Ketiga, Keluar dari suasana lupa, masuk ke dalam 

suasana musyahadah (saling menyaksikan) dengan mata hati, akibat 

didorong oleh rasa cinta yang mendalam kepada Allah Swt.     

3. Ratib al-Haddad. 

Kata ratib berarti susunan atau urutan. Biasanya digunakan untuk 

menamakan bacaan-bacaan (dzikrullah) atau doa-doa yang disusun oleh 

ulama tertentu. Ratib al-Haddad dinamakan demikian karena ratib ini 

disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad, 

seorang ulama besar abad ke 11 H atau abad ke 17 M, yang lahir dan 



tumbuh besar di kota Tarim, Hadhramaut, Yaman.Tepatnya beliau lahir 

pada tanggal 5 Shafar 1044 H. 

4. Kesehatan Mental 

Menurut bahasa latin, mental berasal dari kata mean atau mentis artinya roh, 

sukma, kiwa atau arwah. Sedanag mental dalam bahasa Yunani kesehatan 

terkandung dalam kata hygiene yang berarti ilmu kesehatan. Maka kesehatan 

mental bagaian dari hygiene mental atau ilmu kesehatan mental. Sehingga devinisi 

Kesehatan mental adalah ilmu dan perbuatan seseorang untuk mengembangkan 

potensi, bakat dan pembawaaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga 

menyebabkan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan 

dan penyakit jiwa. (Yusak, 1999: 11) 

5. Masyarakat. 

Masyarakat adalah suatu kelompok kecil atau besar yang menempati wilayah 

tertentu, dan saling memenuhi kebutuhannya. (Soerjono, 2002: 149).Sementara 

yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat desa Giri Kencana, 

Ketahun, Bengkulu yang menjadi jamaah majlis dzikir al-Ghifariy. 

6. Korban  Gempa 

Korban yang dimaksud disini adalah orang yang mengalami dan merasakan 

akibat dari peristiwa bencana alam gempa. Sedangkan gempa ini adalah 

gempa yang terjadi di Bengkulu pada tanggal 12 September 2007, pukul 18: 

10: 23 wib dengan kekuatan 7, 9 SR (Skala Richter). Menurut analisa BMG 

(Badan Meteorologi dan Geofisika) dan BPPT (Badan Pengkajian dan 

Penerapan Tehnologi), bahwa gempa yang terjadi di Bengkulu, Padang dan 

Jambi adalah akibat bertabrakan antara lempengan Indo Australia dengan 



lempengan Eurogia (lempengan Eropa dan Asia). Lempengan Indo Australia 

bergerak dengan kecepatan 71 cm/tahun. Tabrakan terjadi di laut dan akibat 

tabrakan ada bagaian lempengan yang patah.Patahnya lempengan ini yang 

menyebabkan gempa bumi. 

7.  Majlis Dzikir Al-Ghifariy. 

Majlis Dzikir al-Ghifariy adalah nama sebuah tempat jamaah berkumpul, 

dengan tujuan berdzikir dan berdoa bersama-sama agar sehat mentalnya 

dalam mengahadapi persoalan kehidupannya, khususnya bencana gempa 

bumi yang sering terjadi di Bengkulu. Disamping itu, di tempat ini selalu 

dibaca dzikir Ratib al-Haddd setiap hari rabu, serta disini juga, penulis 

mengadakan penelitian tentang masalah dzikir, yang terletak di desa Giri 

Kencana, kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. 

C. Rumusan Masalah 

 Untuk menghindari terjadinya pembiasan dan pelebaran dalam 

pembahasan ini, maka rasanya sangat perlu membatasi dan menspesifikasikan 

dalam perumusan masalahnya. Adapun persoalan pokok yang akan penulis 

kemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana akibat dzikir Ratib al-Haddad terhadap peningkatan kesehatan 

mental jamaah korban gempa di Majlis Dzikir al-Ghifariy Bengkulu? 

2. Sejauh mana pengaruh dzikir Ratib al-Haddad terhadap kesehatan mental 

jamaah korban gempa di Majlis Dzikir Al-Ghifariy Bengkulu? 

 



D. Tujuan dan Mafaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini punya tujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana 

pengaruh dzikir Ratib al-Haddad yang telah diterapkan terhadap 

kesehatan mental jamaah majlis dzikir Al-Ghifariy Bengkulu serta 

mengetahui dan memahami metode dzikir yang telah diterapkan dalam 

peningkatan kesehatan mental majlis dzikir Al-ghifariy Bengkulu. 

2. Manfaat Penelitian. 

Minimal ada tiga manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat secara teoritis, yaitu agar dapat dijadikan rujukan atau 

pustaka baru untuk memperkaya khasanah pemikiran, keilmuan serta 

amalan agama yang berdasarkan  „amaliyah ilmiyah-ilmiyah „alamiyah 

pada umumnya, dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas 

Agama Islam jurusan Ushuluddin Universitas  Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Manfaat secara praktis, diharapkan dapat menjadi model atau cara 

baru yang digunakan sebagai salah satu alternatif terapi dan 

peningkatan kesehatan mental masyarakat yang terkait. 

c. Manfaat secara akademik, semoga dapat menjadi bahan bagi para 

ilmuan dan peneliti kaitannya dengan pengembangan ilmu, serta 

menambah khasanah dalam teori-teori kesehatan mental.  

 



E. Metode Penulisan 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), dengan mengunakan 

studi deskriptif evaluatif, yaitu dengan membuat gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diteliti (M.Nuh Nasir, 1998: 63) 

2. Pendekatan. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

psikologis, yaitu pendekatan yang bertugas mencari pengetahuan tentang 

aspek batin dari pengalaman keagamaan dan perasaan-perasaan individu 

maupun kelompok (Proyek perguruan Tinggi Agama, 1983: 68) 

3. Populasi, Sampel dan Responden. 

a. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan 

atau individu-individu yang karateristiknya hendak diduga atau diteliti 

(Djarwanto, 1990: 42). Adapun maksud dari penelitian ini adalah 

seluruh jamaah Majlis Dzikir Al-Ghifariy. 

b. Sampel atau sampling adalah bagian populasi yang digunakan dalam 

proses penelitian untuk menentukan sifat sebagaimana ciri-ciri yang 

dikehendaki. Sedangkan responden atau informan adalah orang yang 

memberikan gambaran atau jawaban atas obyek kajian (M. 

Muhammad Nasir, 1998: 133). Dalam penelitian ini adalah sejumlah 

wakil dari populasi dalam hal ini adalah beberapa jamaah yang 



ditunjuk untuk memberikan gambar yang tepat dan benar tentang 

subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan sebagaimana halnya penelitian 

kualitatatif yaitu dengan mengambil sejumlah wakil dari populasi yang 

dapat memberikan gambaran yang tepat tentang subyek penelitian, dan 

untuk menentukan siapa yang dapat ditemui dan dilakukan wawancara 

secara purposive atau non random sampling /non probability sampling 

(bukan secara acak) yang akan ditentukan oleh ustadz (Sanapiah 

Faisal, 1990 : 56). 

4. Metode Penggumpulan Data. 

Dalam usaha memperoleh data yang valid dan akurat untuk mencapai 

hasil yang maksimal, maka proses penelitian ini peneliti menggunakan 

metode-metode berikut ini: 

a. Metode Pengamatan Terlibat (participant observation) 

Suatu observasi disebut observasi jika orang yang mengadakan 

observasi (observer) turut ambil bagian dalam perikehidupan orang-

orang yang di observasi (observess). Kata partisipan mempunyai arti 

yang penuh jika observer betul-betul berpartisipasi (terlibat), bukan 

hanya pura-pura semata (quasl participant observation) dan bahkan 

betul-betul tidak terlibat didalam lingkungan observasi (non 

participant observation) (Sutrisno Hadi, 1984: 142) 

 



b.  Metode Wawancara. 

Wawancara atau intervew adalah suatu proses interaksi dan 

komunikasi, untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1987: 192) 

Dalam intervew selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai 

kedudukan berlainan.Pihak yang satu dalam kededukan sebagai 

pengejar informasi (information hunter), sedangkan pihak lainnya 

dalam kedudukan sebagai pemberi informasi (information supplayer) 

atau informan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan dari 

pimpinan Majlis Dzikir (Ustadz), dan para jamaah Majlis Dzikir dan 

Doa Al-Ghifariy Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten 

Bengkulu Utara. 

5. Metode Analisis Data. 

Analisa data adalah sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Jadi proses analisa 

data adalah untuk menyederhanakan data penelitiaan yang amat besar 

jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah untuk 

dipahami. (Masri Singarimbun dkk, 1984: 263) 

 

 



Sedangkan penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, dengan 

menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

subyek (orang-orang) dengan perilaku yang diamati   

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memnuhi kerangka pemahman yang sesuai dengan aturan 

penulisan yang berlaku, maka skripsi ini akan kami bagi dalam tiga bagaian, 

yaitu bagaian awal, bagaian utama dan bagaian akhir (Tim penyusunan 

Pedoman Penulisan Usulan Penulisan dan Skripsi, 1999:13). 

Bagaian awal berisi tentang halaman sampul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, motto hidup, persembahan, kata pengantar 

dan daftar isi. 

Bagaian utama terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN berisikan: latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 

peneliatian dan sitematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI berisi tentang : Tinjauan Umum tentang 

Pengaruh Dzikir, Pengertian Metode Dzikir, Kalimat-Kalimat dzikir, 

Adab Berdzikir, Hikmah Berdzikir, Dzikir Ratib al-Haddad, Biografi 

Penyusun Dzikir Ratib al-Haddad, Kalimat-Kalimat Dzikir Ratib al-

Haddad,Pengertian Kesehatan Mental, Korban Gempa. 

 



BAB III. LAPORAN PENELITIAN. Berisi tentang gambaran umum Majlis 

Dzikir  al-Ghifariy Bengkulu, Letak geografis, Profil Ustadz 

Mohammad Arief al-Ghifariy, Sejarah dan Latar Belakang dan 

Tujuan berdirinya Majlis Dzikir dan Doa al-Ghifariy, Kegiatan Majlis 

Dzikir al-Ghifariy, Metode dzikir Ratib al-Haddad  di Majlis Dzikir 

al-Ghifariy, Keadaan jamaah dan pengaruh dzikir Ratib al-Haddad  

terhadap kesehatan mental jamaah korban gempa. 

BAB IV. ANALISIS DATA berisi proses penerapan metode dan pengaruh 

dzikir Ratib al-Haddad terhadap kesehatan mental jamaah majlis 

Dzikir al-Ghifariy yang menjadi korban gempa. Faktor pendukung 

dan penghambat dalam proses pelaksanaan metode dan pengaruh 

dzikir Ratib al-Haddad terhadap kesehatan mental jamaah korban 

gempa di Majlis Dzikir dan Doa al-Ghifariy Bengkulu. 

BAB V. PENUTUP bermuatan Kesimpulan dan Saran-saran. 

Sedangkan bagaian akhir berisi: Daftar Pustaka dan Daftar Riwayat 

Hidup penulis. 

 


