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ABSTRAK 

 

 

Nama : Muhammad Husen 

NIM : 150301045 

Judul Skripsi    : Suluk dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Santri  

Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan 

Krueng Barona Jaya Kabupate Aceh Besar. 

Tebal Skripsi : 77 

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam 

Pembimbing 1  : Prof. Dr. Syamsul Rijal Sys, MA             

Pembimbing 2  : Dr. Nurkhalis, S.Ag, SE., M.A  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suluk 

terhadap akhlak satri Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie Kecamata 

Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif penulis mengambil lokasi di Dayah 

Darul Ulum Abu Lung Ie.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket, 

observasi dan dokumentasi. Populasi penelitia ini berupa Dayah 

Darul Ulum Abu Lueng Ie dan pengambilan sampel berupa santri 

dan jamaah yang mengikuti suluk serta mengumpulkan data dan 

imformasi yang terdapat dilapangan untuk diteliti dan dianalisis.  

Hasil dari penelitiaan meunjukan bahwa suluk dilaksanakan 

pada bulan-bulan besar Islam seperti bulan Ramadhan, bulan 

Maulid dan menjelang Iadul Azha jangka waktu pelaksanaan suluk 

yang dilakukan oleh jamaah yaitu 10 hari, 20 hari bahkan 1 bulan 

lamanya. Adapun hasil tabel pada taraf signifikan 80% dari 40 

santri. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suluk sangat 

berpengaruh terhadap akhlak santri di dayah darul ulum abu lueng 

ie.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak dalam pengertian sehari-hari umumnya disamakan 

artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun, dan tidak 

berbeda pula dengan arti kata moral, ethic dalam bahasa inggris. 

Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji 

serta menjauhkan dari pada segala akhlak tercela.1 Secara 

kebahasaan akhlak bisa baik dan bisa buruk, tergantung tata cara 

dan nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya. Di Indonesia, 

kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering 

disebut orang yang berakhlak mulia, sementara orang yang tidak 

berlaku baik disebut orang yang tidak berakhlak.  

Adapun secara istilah, akhlak yaitu sistem nilai yang 

mengatur tingkah laku pola sikap dan tindakan manusia dimuka 

bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran agama Islam, 

dengan al- Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya serta 

ijtihad sebagai metode berfikir secara Islami. Pola sikap dan 

tindakan yang dimaksud mencakup semua pola-pola yang 

berhubungan dengan Allah, sesama manusia (termasuk dirinya 

sendiri), dan dengan alam sekitar.2 

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang 

diciptakan oleh Allah SWT dengan akal yang sehat dan 

kemampuan berfikir yang cerdas, setiap manusia juga memiliki 

berbagai macam sikap atau juga yang di sebut dengan akhlak. 

Akhlak merupakan suatu perilaku yang dimiliki oleh setiap 

manusia baik itu akhlak baik atau pun akhlak buruk, seperti yang 

diungkapkan dalam Mu’jam al-Wasith, Ibrahim Anis mengatakan 

bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, yang 

 
1 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009) cet. 3, hlm.221 
2 Muslim Nurdin dkk, Moral dan Kognisi Islam, (Bandung: CV 

Alfabeta, 1995), ed. 2. hlm. 209 
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dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, perbuatan baik dan 

buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.3  

Kemudian  Abdullah Salim menjelakan bahwa akhlak adalah  

sifat yang tumbuh dan menyatu didalam diri seseorang. Dari sifat 

yang ada itulah terlihat sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang, 

seperti sabar, kasih sayang, atau sebaliknya pemarah, benci karena 

dendam, iri dengki, sehingga memutuskan hubungan silaturrahmi,4 

akhlak baik merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh 

setiap muslim seperti firman Allah dalam Al-quran yang artinya 

“seorang mukmin yang sempuna keimananya adalah mukmin yang 

memiliki akhlak yang baik”. 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa akhlak terpuji merupakan sikap yang sangat penting dan 

bahkan harus dimiliki oleh setiap mukmin, bahkan seorang 

mukmin tidak akan sempurna keimanannya jika tidak memiliki 

akhlak yang terpuji. Namun pada kenyataanya akhlak manusia 

pada era sekarang ini sangat memprihatinkan, hal ini  dibutikan 

dari  hasil observasi yang telah saya lakukan di beberapa tempat di 

kota banda aceh terhadap remaja khususnya dan beberapa orang 

santri dayah, peneliti menemukan fakta seperti seorang santri yang 

sudah jarang bersalaman dengan gurunya apabila berjumpa di 

perjalanan, seperti santri dayah yang semakin jarang membaca 

bisamillah ketika hendak melakukan hal yang baik, seperti makan 

minum berkendaraan memakai baju dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pandangan diatas, akhlak dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi keruntuhan akhlak remaja Islam masa 

kini. Diantaranya yaitu faktor institusi keluarga, faktor pendidikan 

dan penghayatan agama, faktor persekitaran, faktor teman sebaya 

dan faktor media massa, dari pernyataan diatas peneliti tertarik 

meneliti tentang pengaruh akhlak terhadapap pendidikam dan 

 
3  Ibrahim Anis, al-Mu‟jam al-Wasith, (Mesir:Dar al-arif, 1972), hlm. 

2002. 
4  Abdullah salim, Akhlaq Islam, (Media dakwah, Jakarta: 1986), hlm. 5 
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penghayatan agama, salah satu pendidikan dan penghayatan agama 

adalah suluk yang telah bertahun-tahun di jalankan dan diterapkan 

di dayah Darul Ulum Abu Lung Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya 

Kabupaten Aceh Besar. 

Tarikat pada kalangan sufiyah yaitu sistem dalam rangka 

mengadakan latihan jiwa dan batin, membersihkan diri dari sifat-

sifat yang tercela kemudian mengisinya dengan sifat-sifat yang 

terpuji dan memperbanyak zikir dengan sepenuh hati serta ikhlas 

semata-mata untuk mengharapkan bertemu dengan Tuhan dan 

bersatu secara ruhiah dengan Tuhan. Jalan dalam tarikat itu antara 

lain terus-menerus berada dalam keadaan zikir atau ingat terus 

kepada Tuhan, dan terus menerus menghindarkan diri dari sesuatu 

yang dapat melupakan Tuhan.5 

Terdapat beberapa pendapat tentang mengenai pengertian 

suluk,  Menurut kalangan mazhariyah suluk adalah “kegiatan 

menyepi untuk sementara waktu dari hal kesibukan duniawi’’6, 

sedangkan  menurut Aboebakar Atjeh menerangkan bahwa tarekat 

itu ialah jalan, petunjuk dalam melaksanakan dan melakukan suatu 

ibadah sesuai dengan ajaran yang diturunkan, dicontohkan oleh 

Nabi dan dikerjakan oleh sahabat, tabi'in, turun-temurun sampai 

kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai-merantai. 

Atau suatu cara mengajar atau mendidik, lama kelamaan meluas 

menjadi kekeluargaan, kumpulan yang mengikat penganut-

penganut sufi yang sepaham dan sealiran guna memudahkan.7  

Adapun salah satu rutinitas terkenal yang sering dilakukan  

oleh kaum muslimin adalah praktek suluk.8 Suluk ialah upaya atau 

ikhtiar seseorang untuk mendapatkan makrifat tentang Allah dan 

mendekatkan diri kepada-Nya, biasanya dilakukan di bulan 

 
5 Abuddinata., Akhlak Tasawuf dan karakter Mulia. Jakarta : PT. Raja 

Grapindo Persada. 2014 hlm., 234. 
6 Martin Van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia 

(bandung, Mizan : 1992), hlm.88. 
7 Aboebakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian-uraian tetang 

Mistik (Solo: Ramadhani, 1990), hlm., 67. 
8 Muhammad Nurul Abad, Suluk Jalan Terabas Gus Miek, hlm. 5. 
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Ramadhan. Hakikat suluk ialah mengosongkan diri dari sifat- sifat 

buruk (dari maksiat lahir dan maksiat bathin) dan mengisinya 

dengan sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah (dengan taat lahir 

dan batin). 

Menempuh  jalan suluk yaitu memasuki sebuah jalan selama 

seumur hidup untuk membersihkan hati dan membebaskan nafs 

dari keduniawian, dibawah bimbingan seorang mursyid (pemimpin 

suluk) kemudian untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi, 

membersihkan hati, belajar al-Quran dan agama, hingga ke tingkat 

hakikat dan makna. Apabila bersuluk, seseorang mencoba 

beragama dengan lebih dalam  lagi dari pada melaksanakan syariat 

saja tanpa berusaha memahami. Orang yang memasuki jalan suluk 

disebut salik. 

Bersuluk bukan berarti hanya mengasingkan diri, akan tetapi 

menjalankan agama sebagaimana awal mulanya seperti beragama 

dalam ketiga aspek yakni iman, islam dan ihsan sekaligus, sebagai 

satu kesatuan din al-islam yang tidak terpisah. Saat bersuluk, 

seseorang setiap saat harus berusaha untuk menjaga dan 

menghadapkan hatinya kepada Allah, melaksanakan syariat Islam 

sebagaimana yang dibawa Rasulullah SAW. amalannya adalah 

ibadah wajib dan sunnah. 

Lebih lanjut  Rizal menjelaskan bahwa tujuan dari tarikat 

suluk yaitu, “untuk mengusir musuh-musuh besar yang berada di 

dalam hati sanubari manusia yaitu Syaitan Jin, cinta kepada dunia, 

hawa nafsu dan sebagainya’’9 sehingga dapat memberishkan jiwa 

dan membuat manusia akan menjadi lebih baik lagi. Jalan tersebut 

mereka tempuh dengan bersuluk, memperbanyak istigfar, zikir, 

melakukan taubat, membaca al-Quran, memperbanyak shalat-shalat 

sunnah dan sebagainya.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, penulis melihat 

masih terdapat sebagian jamaah suluk yang kurang menampakkan 

 
9 Jurnal Muhammad Rizal dan Muhammad Iqbal, Kontribusi Dayah 

Riyadhus Shalihin Al-Aziziyah Jeunib Bireuen Terhadap Ritual Suluk,  Jurnal 

Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya   Vol. 1 No. 2017. 
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pengaruh suluk dari akhlak yang dilakukannya, di antaranya 

mereka masih memperlihatkan sifat marah (ghazab), tidak dapat 

mengendalikan diri ketika marah, tidak sabar, tidak dapat 

megontrol lisan dari pembicaraan yang sia-sia, menceritakan 

keburukan dan kekurangan orang lain, berkata-kata kasar, 

kurangnya berinteraksi dengan sesama, bersifat sombong 

(takabbur) dan riya seperti menampakkan harta kekayaan yang 

mereka punya serta rutinitas ibadah mereka, baik itu secara 

langsung maupun melalui media sosial. Dari pernyataan yang telah 

di sebutkan diatas penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian 

yang berjudul “Suluk Dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak 

Santri Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krueng 

Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”. 

B. Fokus Penelitian 

 Penelitian merupakan batasan penelitian agar lebih jelas 

ruang lingkup yang akan diteliti. Oleh karena itu pada penelitian 

ini, memfokuskan penelitian ini mengenai Suluk dan Pengaruhnya 

Terhadap Akhlak Santri Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie 

Kecamatan Krung Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dalam 

mengerjakan penelitian penulis merasa perlu memberikan fokus 

penelitian dan penjelesan istilah yamg terdapat dalam judul 

pembahasan ini, sehingga tidak  menimbulkan   salah   penafsiran   

dari   para pembacannya. 

C. Definisi Operasional 

1. Suluk 

    Suluk secara bahasa hampir sama dengan tarekat, yakni cara 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja, kalau tarekat  bersifat 

konseptual, sedangkan suluk berbentuk teknis operasional. Oleh 

karena itu, dalam dunia tarekat, terminologi "suluk" dimaknai 

latihan atau "riyadhah" berjenjang dan dalam waktu tertentu dalam 
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bimbingan guru tarekat. Orang yang mengikuti suluk itu disebut 

"salik".10 

2. Akhlak 

  Akhlak merupakan bentuk jamak dari khulq, yang secara 

etimologi berarti kebiasaan, prilaku, sifat dasar dan perangai.11 Arti 

akhlak secara terminologi merupakan sikap yang tumbuh dan 

menyatu didalam diri seseorang, yang dengan sikap tersebut 

lahirlah macam-macam perbuatan, perbuatan yang baik dan buruk, 

tanpa memikirkan dan pertimbangan.12 

3. Santri  

  Santri adalah  seorang yang belajar agama Islam, sehingga 

dengan demikian, pesantren mempunyai arti tempat orang 

berkumpul untuk belajar agama Islam.13 Sedangkan menurut 

pendapat yang lain pesantren juga dimaknai sebagai lembaga 

pendidikan agama islam yang tumbuh serta diakui masyarakat 

sekitar, dengan sistem asrama. Santri-santrinya yang menerima 

pendidikan atau pengajian agama melalui sistem pengajian 

madrasah yang seluruhnya berada dibawah kedaulatan dan 

kepemimpinan seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri 

khas yang bersifat kharismatis serta independen dalam segala hal.14 

  Dayah adalah sebuah lembaga otonom yang menangani 

pembelajaran dan pendidikan agama. Dayah didirikan dan dikelola 

oleh seorang teugku chik atau biasa dipanggil Abu, Abi atau Walid. 

Teungku chik secara otomatis mengatur semua kegiatan baik 

berupa pengajian maupun pembangunan dayah. Lahan pertapakan 

 
10  Samsul Munir Amin. Ilmu Tasawuf. Jakarta: Remaja rosdakarya. 

2015.., hlm.294. 
11 Louis Ma’luf al Yasui, Kamus al Munjid fi al Lughah 

wa al A’lam, hlm. 194. 
12  Abdullah salim, Akhlaq Islam, (Media dakwah, Jakarta: 

1986), hlm. 5. 
13 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan 

Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group), 2007, Ed. 1, 

Cet. ke 1, hlm. 61. 
14 Djamaluddin & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan 

Islam,(Bandung: CV Pustaka Setia), Cet. ke 2(Revisi), September 1999, hlm. 99. 
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pembangunan sebuah dayah adalah pada tanah berstatus wakaf 

masyarakat umum maupun milik pribadi teungku pimpinan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini, antara 

lain: 

1. Bagaimana pengaruh suluk terhadap akhlak santri Dayah Darul 

Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupan 

Aceh Besar ? 

2. Bagaimana akhlak santri setelah suluk di Dayah Darul Ulum 

Abu Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupan Aceh 

Besar ? 

C. Tujuan Penelitian  

Senada dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka 

yang menjadi tujuan penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui  pengaruh suluk terhadap akhlak santri Dayah 

Darul Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya 

Kabupan Aceh Besar. 

2. Untuk mengetahui akhlak santri setelah suluk di Dayah Darul 

Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupan 

Aceh Besar 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ada dua macam yaitu: mamfaat  

teoretis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

mamfaat kontribusi terhadap perkembangan khazanah ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu Aqidah dan Filsafat Islam. Serta 

dapat memperkaya wawasan pengetahuan lokal mengenai tradisi 

suluk dan pengaruh terhadap akhlak santri Dayah Darul Ulum Abu 

Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupan Aceh Besar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat, dan bagi keluarga besar dayah Darul Ulum Abu 

Lueng Ie terkait tradisi suluk dan pengaruh terhadap akhlak 

santri Dayah Darul Ulum Abu Lung Ie Kecamatan Krueng 

Barona Jaya Kabupan Aceh Besar. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan 

pedoman sebagai alat untuk mengembangkan dayah agar 

menjadi lebih baik. 

c. Penelitian ini semoga dapat menjadi pedoman atau rujukan 

dalam mengadakan penelitian lebih lanjut terkait tradisi suluk 

dan pengaruh terhadap akhlak.  
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                        BAB II 

          KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sangat bermakna dan penting dalam 

menentukan jalannya suatu penelitian, Tinjauan pustaka yaitu suatu 

usaha untuk membatasi penelitian yang ingin dilakukan tidak 

keluar dari maksud teori dalam penelitian. Tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini disusun dengan cara sistematis agar teratur 

dideskripsikan untuk menjalankan penelitian. Adapun karya 

terdahulu yang relevan di antaranya: Tarekat dan suluk pada masa 

awal perkembangan Islam, tarekat masih belum muncul. Ajaran 

Islam yang dibawa dan dianut oleh Nabi Muhammad SAW. pada 

masa awal Islam dilaksanakan secara murni. Ketika Nabi wafat 

para sahabat, tabi'in masih tetap menjaga kemurnian ajaran Islam 

pada masa itu, sehingga amalan ibadah para sahabat dan tabi'in 

disebut salaf al-saleh.15 

Skripsi yang ditulis oleh Afrizal dengan judul “Eksistensi 

Suluk Dalam Pengamalan Ajaran Agama (di Pesantren Nurul 

Yaqin, Kec. Labuhan Haji Timur)”. Berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa eksistensi di kalangan masyarakat awam yang 

menganggap bahwa ibadah suluk hanya diperuntukkan bagi 

kalangan orang tua saja adalah keliru. Mengingat ibadah suluk 

merupakan kegiatan membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-

sifat tercela menuju insan yang berakhlakul karimah 

(kesempurnaan akhlak), melalui dzikir-dzikir yang diajarkan oleh 

mursyid dengan tujuan bertaqarrub dan berserah diri kepada Allah 

Swt. Metode inilah yang digunakan oleh peserta suluk di Pesantren 

Nurul Yaqin, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh 

Selatan melalui tariqat yang diajarkan oleh mursyid untuk 

membentengi diri dari pengaruh modernitas dunia saat ini dan 

 
 15 Sri Mulyati, Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2004),    hlm. 6. 
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untuk membentuk akhlak yang mulia guna menjadi insan yang 

selalu dekat dengan Allah SWT. 16 

Pembahasan mengenai suluk juga ditulis oleh Abu Bakar 

Atjeh dalam karyanya yang berjudul “Pengantar Ilmu Tarekat”. 

Dalam karyanya ini, pada bab ke XI dia membahas tentang macam-

macam tarekat dan tokohnya. Abu Bakar Atjeh mengatakan bahwa 

tarekat Naqsyabandiyah asalnya didirikan oleh Muhammad bin 

Baha’uddin Al- Uwaisi Al- Buchari (717-791 H). Dia lahir di 

sebuah desa bernama Hinduwan, yang kemudian bernama Arifan, 

jaraknya beberapa kilometer dari Buchara. Sedangkan mengenai 

ajaran yang terdapat dalam tarekat ini lebih mengutamakan zikir 

didalam hati (Sir) dari pada zikir dengan suara keras (Zihar).17 

Hazil Umami, dalam skripsinya yang berjudul “suluk dan 

pengaruhnya bagi peningkatan spiritualitas masyarakat (studi di 

Dayah Darul Aman Aceh Besar)” di sini dijelaskan dengan 

mengikuti tarekat suluk membawa dampak besar bagi spiritualitas 

masyarakat yang mengikutinya menjadi lebih baik dan menjaga 

dari perbuatan yang tidak terpuji.18 

Siti Farhanah , dalam skripsinya Puasa dan Tazkiyatun Nafs 

Pada Jamaah Suluk di Ma’had Babul Ulum Abu Lung Ie Al-

‘Aziziyah Barona Jaya Aceh Besar Penelitian ini yaitu berpijak 

pada fenomena bahwa masih ada beberapa jamaah suluk yang 

memiliki sikap dan sifat yang masih kurang terpuji, seperti tidak 

dapat mengendalikan diri dari pada sikap marah, berkata-kata tidak 

bagus atau kasar, dan juga memiliki kebiasaan dalam ghibah yang 

tidak dapat dihilangkan. Adapun hakikat puasa yaitu dapat 

mengendalikan dan mengontrol diri dari syahwat dan hawa nafsu, 

karena puasa adalah salah satu sarana dapat ditempuh oleh umat 

 
16 Afrizal, “Eksistensi Suluk Dalam Pengamalan Ajaran Agama di 

Pesantren Nurul Yaqin Kec. Labuhan Haji Timur” (Skripsi Ilmu Aqidah, UIN 
Ar-raniry Banda Aceh, 2016), hlm 78. 
              17Aboebakar. Pengantar Ilmu Tarekat, Solo: CV. 
Rahmadhani, 1985. 

18 Hazil Umami, Suluk dan pengaruhnya bagi peningkatan spiritualitas 

masyarakat (studi kasus di dayah Darul Aman Aceh Besar), skripsi (Darussalam, 

2013), hlm 1. 
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Islam dalam upaya membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs. 

Adapun puasa bisa dapat membuat jiwa orang mukmin menjadi 

bersih atau suci dan mempunyai nilai posistif pada perilaku, 

tingkah laku dan perkataan, serta berpengaruh akan membekas 

pada lidah, mata, telinga serta pada anggota tubuh lainnya.19 

Dalam penelitian Hasimi tentang “Perkembangan dan 

Pengaruh Tarekat Naqsyabandiyah di Aceh, (1940-1982)” juga 

dijelaskan bahwa tata cara mengambil bai’at thariqat dalam suluk 

adalah pertama membaca surat Al-Fatihah tiga kali, lalu istighfar 

tiga kali, membaca tahlil tiga kali dalam satu nafas tidak boleh 

putus. Selanjutnya membaca Surat Ali Imran ayat 135 dan 136 tiga 

kali. Kemudian membaca niat masuk thariqat dengan lafadz 

sebagai berikut: 

“Sengaja aku masuk thariqat ini untuk bertaubat kepada 

Allah dan memohon keampunan dari-Nya untuk membersihkan diri 

dari segala dosa lahir dan batin, baik yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja untuk mencari keredhaan Allah SWT dan makrifat-

Nya , dan dengan berkat do’a guru semoga hidup dan mati tetap 

dalam keadaan beriman dan Islam”.20 

Akhlak adalah suatu perilaku baik dan buruknya sesorang, 

Pengertian akhlak menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali yang 

dikutip oleh Halim (2004) bahwa yang dimaksud akhlak atau al-

khuluq merupakan sifat yang terpatri didalam jiwa diri seseorang, 

yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan mudah tanpa 

memikirkan dan merenung terlebih dahulu. Sifat yang tertanam itu 

darinya terlahir perbuatan baik atau terpuji menurut rasio dan 

syariat maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Kemudian 

 
19 Siti Farhanah , Puasa dan Tazkiyatun Nafs Pada Jamaah Suluk di 

Ma’had Babul Ulum Abu Lung Ie Al-‘Aziziyah Barona Jaya Aceh Besar, (Banda 

Aceh, 2017), hlm 1. 
              20 Hasimi. Perkembangan dan Pengaruh Tarekat Naqsyabandiyah di 
Aceh, (1940-1982). (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
Banda Aceh, 2002), hlm  
32. 
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yang terlahir itu adalah perbuatan yang buruk maka sifat tersebut 

dinamakan dengan ahklak buruk.21 

Menurut Ahmad Mohd. Salleh (1998: 86), akhlak dari segi 

istilah memberi maksud segala perbuatan yang telah menjadi adat 

kebiasaan dan tabiat, apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir 

panjang lebar, tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan 

diterima oleh semua manusia sebagai dari pada cara hidup itu 

dinamakan akhlak. Akhlak itu perlu dipelajari agar  diketahui mana 

sifat yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dikerjakan dan 

mana yang tidak boleh dikerjakan. Akhlak menurut istilah Islam 

ialah sikap keperibadian yang melahirkan perbuatan dan tingkah 

laku manusia terhadap tuhan dan manusia, terhadap diri sendiri dan 

makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk 

al-Quran dan hadis.22 

B. Kerangka Teori 

  Untuk mendapatkan data, Suluk banyak diikuti karena 

merupakan salah satu metode dari pengamalan tarekat 

Naqsyabandiyah. Suluk juga terdapat aturan-aturan yang harus 

dipatuhi oleh para salik (orang yang bersuluk) yang disebut dengan 

adab-adab suluk. Secara keseluruhan adab-adab suluk mengajarkan 

salik untuk mengurangi makan, tidur, berbicara dan lebih 

memperbanyak ibadah. Hal ini tidak terlepas dari peran guru 

(Mursyid) dalam proses latihan tersebut.23 

Melatih akhlak sesuai dengan adab-adab suluk pada awalnya 

merupakan hal yang sulit bagi para salik. Namun dengan adanya 

penghayatan dan pembiasaan menjadikan para salik terbiasa untuk 

berakhlak sesuai dengan adab-adab suluk. Bahkan pada saat dalam 

keadaan tidak sedang bersuluk saja para santri yang sudah 

 
21 Halim, Ali Abdul. Akhlak Mulia terjemah Abdul Mayyie Al Kattani, 

(Jakarta: Gema Insani, 2004) 
22 Rohayati Binti Derani. Persebsi Ibu Bapak Terhadap Faktor-Faktor 

Kerentuhan Akhlak RemajaIislam Masa Kini, (Universitas Teknologi: Malaysia, 

2004). 
              23 Johan, Kepentingan Syekh Mursyid Dalam Tharekat Naqsyabandiyah, 
(Khanqah Ruhani Bazi, 2015), hlm 10. 
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mengikuti suluk selalu menjaga akhlaknya sesuai dengan adab-

adab suluk yang sudah diajarkan kepada mereka.24  

1. Pengertian Tarikat dan suluk 

  Tarekat menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu Jalan, 

cara, Metode, sistem, Madzhab, aliran, Keadaan, Pohon Kurma 

yang tinggi, Tiang tempat berteduh. Tarikat artinya jalan, petunjuk 

untuk melakukan suatu ibadah seperti ajaran yang diturunkan dan 

dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, 

turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung 

dan rantai-merantai. Atau suatu cara mengajar atau mendidik, lama 

kelamaan meluas menjadi kekeluargaan, kumpulan yang mengikat 

penganut-penganut sufi yang sepaham dan sealiran.25 

 Tarikat didalam Kamus Munjid berasal dari bahasa Arab  

al-thariqah yang berarti  jalan, keadaan, aliran atau garis pada 

sesuatu.26 Hal ini bahwa tarekat adalah jalan  atau metode yang  

ditempuh oleh para sufi yang berpangkal pada syari'at, sebab jalan 

utama dalam bahasa Arab disebut Syari'  sedangkan anak  jalan 

disebut thariq. Kata turunan ini menunjukkan bahwa menurut 

anggapan para sufi, pendidikan mistik yang dikenal dengan tasawuf 

merupakan cabang dari jalan utama yang dikenal dengan syari'ah 

atau hukum yang dijadikan  sebagai tempat berpihak bagi setiap 

muslim. 

Kata tarikat menurut Harun Nasution,27 berasal dari 

Thariqah, ialah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi 

dalam tujuan yang  berada kemudian sedekat mungkin dengan 

Tuhan. Tarekat juga mengandung arti organisasi (tarekat), dan tiap-

 
              24 Abuddin Nata, “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2013), hlm, 154. 

25 Aboebakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian-uraian tetang 

Mistik (Solo: Ramadhani, 1990), hlm., 67 
26 Louis Ma’luf. Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-’Alam. Beirut : dar Al-

Masyrik. 1975: 465.) 
27 Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1986)., hlm., 89. 
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tiap tarikat memiliki syekh, upacara ritual, bentuk dzikir dan wirid 

sendiri. Dari sekian banyak ragam jenis wirid, kelihatannya yang 

paling banyak diminati dan diamalkan tarikat, ada tiga macam 

corak lafadz wirid ialah: wirid istighfar, wirid shalawat dan wirid 

dzikir.  

Pada ilmu tasawuf, istilah tarekat yaitu tidak saja ditujukan 

seperti pada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh 

seorang syaikh (mursyid). Tarekat juga tidak ditujukan terhadap 

golongan yang menjadi pengikut salah seorang syaikh, akan tetapi 

meliputi semua aspek ajaran yang berada dalam agama Islam, 

contonya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji yang semuanya itu 

merupakan jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.28 Bahkan 

bisa sampai pada tingkat ma’rifat, ataupun ittihad. 

Kemudian tarikat di kalangan para sufiyah yaitu sistem 

dalam rangka untuk mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri 

dari sifat yang tercela, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat 

yang terpuji dan selalu berzikir dengan penuh ikhlas semata-mata 

untuk mengharapkan bertemu dengan tuhan dan bersatu secara 

ruhiah dengan Tuhan.29 Jalan dalam tarikat adalah terus-menerus 

berada dalam keadaan zikir atau ingat selalu kepada Tuhan, dan 

terus menerus menghindarkan diri dari pada sesuatu yang dapat 

melupakan Tuhan.       

Sedangkan pengertian suluk secara bahasa hampir 

bersamaan dengan tarekat, yaitu cara untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. Hanya saja, jika tarekat masih bersifat konseptual, 

sedangkan suluk sudah berada dalam bentuk teknis operasional. 

Oleh karena itu, dalam dunia tarekat, terminologi "suluk" dimaknai 

latihan atau "riyadhah" berjenjang dan pada saat waktu tertentu 

dalam bimbingan mursyid (guru tarekat). Orang yang melakukan 

dan mengikuti suluk itu disebut "salik".  Sebagai suatu metodologi, 

 
28 Usman Said, Pengantar limu Tasawuf, (Sumatera Utara: Provek 

Pemhinaan PTAI IAIN, Tt., Tp, hlm. 273. 
29 Abuddinata., Akhlak Tasawuf dan karakter Mulia. Jakarta : PT. Raja 

Grapindo Persada. 2014 hlm., 234. 
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tarekat disebut juga dengan suluk yang artinya kumpulan tata cara 

dan aturan yang berkaitan dengan bagian-bagian di dalam 

tasawuf.30 

Suluk ada pantang larang yang harus dipatuhi yakni 

memaki orang, berbicara berlebihan, bergunjing dan memakan 

makanan yang bernyawa, seperti ikan, ayam, daging kambing dan 

lain sebagainya, yang hanya boleh dimakan seperti sayur sayuran 

daun ubi, labu siam dan sebagainya, tetapi pada 10 hari bulan 

Ramadhan diperbolehkan memakan makanan yang bernyawa 

dikarekan ada jamaah tarekat yang mengikuti 10 hari suluk, tetapi 

setelah makan sahur atau sebelum imsak dianjurkan untuk mandi 

Taubat. 

Khalwat merupakan suatu pekerjaan yang pernah dilakukan 

oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Begitu juga dengan Nabi 

Musa AS, melaksanakan khalwat dibukit Tursina, dan imam Al-

Ghazali pernah berkhalwat 40 hari dalam setahun, sampai tiga 

priode. Oleh sebab itu beliau menganjurkan kepada umat Islam 

untuk suluk selama 40 hari dalam setiap tahun gunanya untuk 

mensucikan jiwa.31 

Kewajiban utama murid ialah bertindak menentang 

kegemaran dan keinginan nafs. Tidak ada yang lebih 

membahayakan bagi murid dari pada menganggap mudah nafs 

dengan memberikan kelonggaran dan menerima penafsiran-

penafsiran (yang memudahkan). Nafs adalah sesuatu yang nyata, 

dan ada beberapa cara untuk menjinakkan dan melatih nafs dari 

dahulu hingga kini adalah dengan puasa dan tidak tidur. 

Ada tiga unsur prilaku sufi, yaitu: pertama, sedikit makan, 

kedua, sedikit tidur, dan ketiga, sufi sering kali berpuasa, bahkan 

ada yang terus-menerus. Banyak di antara mereka yang 

memperpanjang puasa bulan Ramadhan yang di jalankan setiap 

 
30  Samsul Munir Amin. Ilmu Tasawuf. Jakarta: Remaja rosdakarya. 

2015, hlm 294.  
31 Hafiz Dasuki, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoave, 1993), hlm 36. 
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muslim, tetapi untuk membuat puasa lebih berat, mereka 

melaksanakan makan sehari puasa sehari, sehingga badan mereka 

menjadi terbiasa dengan dua keadaan. 

Orang yang benar-benar berpuasa adalah orang yang 

membebaskan pikirannya dari makanan yang berupa usul-usul 

setan sehingga tidak ada pikiran kotor yang masuk kedalam hati 

mereka; “tidur orang seperti itu adalah kebaktian”. Setiap mereka 

berjalan, berlalu, dan diam merupakan pengagungan terhadap 

Tuhan dan napas mereka adalah pujian kepada Tuhan”. Sedikit 

tidur, sedikit berbicara”, kurang tidur dianggap sebagai salah satu 

sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri pada Allah. 

Seorang yang sedang suluk menghabiskan malam dengan shalat 

yang menurut Qur’an disunahkan. Dengan demikian ia ada waktu 

untuk menikmati dialog yang penuh berkah dengan Tuhannya 

melalui doa. 

Banyak di antara para sufi yang tidak mau meluruskan kaki 

atau berbaring bila kantuk mencekam, karena semuanya 

mendambakan datangnya wahyu setelah melewati malam- malam 

panjang tanpa tidur. Sedikit berbicara sebab menurut sufi hanya 

membuang-buang waktu dan akan menghilangkan ingatan pada 

Tuhan.32 

Pada dasarnya, suluk diadakan oleh orang tarekat, 

sedangkan khalwat sudah dilakukan jauh sebelum suluk yaitu 

betul-betul perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi SAW, akan tetapi 

dalam aplikasinya pada tarekat Naqsyabandiyyah sebaliknya, suluk 

dilaksanakan sebelum khalwat, sebab orang akan sulit melakukan 

khalwat tanpa bimbingan terlebih dahulu. Sedangkan bimbingan 

tentang cara-cara berkhalwat itu terdapat dalam suluk, karena itu 

suluk harus dilaksanakan sebelum khalwat.  

Dalam setiap suluk ada khalwat, tapi dalam setiap khalwat 

belum tentu ada suluk. Suluk itu adalah latihan dalam perjalanan 

hidup kerohanian menuju mendekati Allah, sedangkan khalwat 

 
32 Annemarie Schimmel, Dimensi Mistik Dalam Islam (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2003 Ct 2), hlm. 144. 
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adalah berada pada suatu tempat yang sunyi dalam rangka 

melaksanakan perjalanan tersebut secara mandiri. Dalam 

mengamalkan zikir, para tarekat bisa merasakan dekat dengan 

Allah Swt. Zikir juga dapat menyucikan hati dari berbagai 

penyakit, dan jiwa dari berbagai kotorannya. Zikir dapat 

memberikan keamanan, ketenangan, keridhaan, dan ketentraman 

kedalam jiwa dan dapat menjadikan manusia tersebut menjadi 

manusia yang bertaqwa.33 

Taqwa adalah takut, semangat atau rasa ketuhanan pada diri 

seseorang manusia beriman. Ia merupakan suatu bentuk tertinggi 

kehidupan ruhani atau spiritual. Taqwa ditumbuhkan dan diperkuat 

dengan dzikir kepada Tuhan, sebab ini besar sekali peranannya 

dalam membentuk kehidupan ruhani. Ibadah dalam pengertiannya 

yang formal seperti shalat yang merupakan medium komunikasi 

dengan Tuhan agar terjadi kontak atau dzikir. 

 Adapun ibadah seperti puasa, zakat, haji (bagi yang 

mampu) akan menumbuhkan taqwa bagi manusia. Kewajiban 

manusia adalah senantiasa memelihara komunikasi dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. Dengan jalan mengabdi dan berbakti kepada-Nya. 

Rasa ketuhanan atau taqwa apabila ada pada seseorang manusia 

maka akan menjadi dasar dan pegangan hidupnya yang kukuh kuat, 

sebab taqwa itu menguasai batin berserta sikap-sikapnya.34 

2. Fungsi Tarikat dan Suluk   

Fungsi tarekat adalah membersihkan jiwa dan memelihara 

hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, 

takabur, riya', hubbud dunya (cinta duniawi) dan sebagainya. 

Tawakal, rendah hati atau tawadhu', ridha, mendapat makrifat dari 

Allah, juga menjadi tujuan tarekat.35 Fungsi mursyid sebagai 

penyebar benih kalimat tayyibah (talqin). Seorang murid tareikat 

sebelum memasuki ajaran tarekat ia harus melakukan proses bai’at 

 
33 Depertemen Agama, perempuan dalam dunia tarekat hlm. 217. 
34 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan 

(Bandung: Mizan, 1995), hlm. 241. 
35  Sholikhin (2008) hlm.19 – 20. 
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terlebih dahulu kepada ahlinya. Sedangkan bagian yang terpenting 

dalam bai’at adalah talqin zikir, karena talqin zikir merupakan 

pintu masuk untuk memasuki inti ajaran tarikat dalam berdzikir 

secara benar, yang membedakan dengan dzikir-dzikir diluar 

tarekat. 

Menempuh jalan untuk suluk (bersuluk) yaitu sebuah 

disiplin seumur hidup dalam rangka melaksanakan aturan-aturan 

eksoteris agama Islam (syariat) meskipun aturan-aturan esoteris 

agama Islam (hakikat). Bersuluk juga dapat mencakup hasrat untuk 

Mengenal Diri, Memahami Esensi Kehidupan dunia, Pencarian 

Tuhan, dan Pencarian Kebenaran murni (ilahiyyah), melalui 

penempaan diri seumur hidup dengan melakukan syariat lahiriah 

sekaligus syariat batiniah guna mencapai kesucian hati untuk 

mengenal diri dan Tuhan.36 

Adapun hakikat bersuluk, adalah mengosongkan diri dari 

sifat-sifat madzmumah atau buruk (dari maksiat lahir dan dari 

maksiat bathin) dan mengisinya dari sifat-sifat yang terpuji atau 

mahmudah (dengan taat lahir dan bathin).37 

Phase-phase yang harus ditempuh ke arah mencapai hakikat suluk 

yaitu: 

a. Marhalah Amal Lahir yaitu melakukan amal ibadah yang 

bersifat lahir dan nyata. 

b.  Marhalah Amal Bathin atau muroqobah (mendekatkan diri 

kepada Allah) dengan jalan untuk membersihkan diri dari 

maksiat lahir dan batin. 

c. Marhalah Riyadlah atau melatih diri dan mujahadah atau 

mendorong diri untuk selalu berusaha lebih dekat dengan Allah. 

Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 69: 

yang artinya "Dan mereka yang mujahadah atau bersungguh-

sungguh mencari Allah, sungguh kami (Allah) akan 

 
36 Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua, Jakarta (1995): Balai 

Pustaka. 
37 Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf, Surabaya, PT Bina 

Ilmu, 1979, hlm.25. 
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menunjukkan jalan tarekat kepada kami dan sesungguhnya 

Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan.38 

Maksud mujahadah ini yaitu melakukan jihad lahir untuk 

menambah kuatnya kekuasaan rohani dan jasmani guna 

membebaskan jiwa kita dari belenggu hawa nafsu duniawi, agar  

jiwa itu menjadi suci bersih bagaikan kaca yang segera dapat 

menangkap apa-apa yang bersifat suci, sehingga mustahiq 

memperoleh berbagai macam pengetahuan yang hakiki tentang 

Allah dan kebesarannya. 

3. Tarikat dan Suluk Bagi Sufi 

Tarikat memiliki dua pengertian, pertama tarikat berarti 

metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam 

mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. 

Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai 

dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribatah, atau 

khanaqah. Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga 

sistem, yaitu: sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan 

(persaudaraan) dan sistem hierarki seperti khalifah tawajjuh atau 

khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau qutub. Kedudukan 

guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. 

Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan 

karamah.39 

Kaum sufi berpendapat bahwa terdapat empat tingkatan 

spiritual umum dalam Islam, yaitu pertama syari'at, kedua tariqah, 

ketiga haqiqah dan tingkatan keempat ma'rifat yang merupakan 

tingkatan yang tak terlihat. Tingkatan keempat dianggap 

merupakan inti dari wilayah hakikat, sebagai esensi dari seluruh 

tingkatan kedalaman spiritual beragama. Ada yang menganggap 

mereka yang menganggap orang-orang sufi dan tarekat sebagai 

orang yang bersih (shafa) dari kekotoran, penuh dengan pemikiran 

dan yang baginya sama saja antara nilai emas dan batu-batuan.  

 
38 Oemar Bakry,op. cit., hlm. 787 
39 Sholikhin (2008) hlm.17 – 18. 
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Muhammad Sholikhin dalam bukunya. Ada pula yang menganggap 

mereka mencapai makna orang yang berkata benar, semulia-

mulianya manusia setelah para Nabi sebagaimana firman Allah 

dalam QS. An-Nisa (4):69.40 Namun, Ibnu Taimiyah mengatakan 

pendapat ini salah sama sekali. Yang benar, adalah "orang-orang 

yang berijtihad dalam ketaatannya kepada Allah."41 

4. Amalan-Amalan Tarikat dan Suluk 

 Tarikat Qadiriyah menekankan ajaran pada zikir jahr nafi 

ithbat (zikir dengan suara keras), sedangkan tarikat Naqsabandiyah 

menekankan model zikir sir ihtmu zat, atau zikir lataif (zikir dalam 

hati tanpa bersuara). Dengan penggabungan itu diharapkan pada 

muridnya dapat mencapai derajat kesufian yang lebih tinggi, 

dengan cara yang lebih efektif dan efesien.42  

 Melakukan amalan-amalan tarikat pada umumnya bertujuan 

untuk mebersihkan hati dengan membacakan zikir–zikir dan 

rabitah kepada yang maha kuasa, lebih lanjut salahudin dalam 

penelitianya menjelaskan bahwa amalan-amalan tarekat itu 

umumnya bertujuan untuk tazqiyat al-nafs (penyucian jiwa). 

 Dalam melakukan ibadah suluk, ada beberapa amalan yang 

dilakukan di antaranya zikir adalah mengingat Allah dengan 

membaca kalimat-kalimat tayyibah, bai’at adalah janji seorang 

murid tarekat kepada mursyid (guru) untuk menjalankan amalan-

amalan dalam tarekat,  sedangkan rabitah adalah mengingat 

mursyid atau prosesi pembai’atan ketika zikir, muraqabah atau 

kontempelasi adalah duduk tafakur mengheningkan cipta dengan 

penuh kesungguhan hati seolah-olah berhadapan dengan Allah dan 

manaqiban yaitu membaca silsilah Abdul Qadir Jailani secara 

berjamaah dan dilagukan.  

 
40 Firman Allah dalam Al-qur’an surat. An-Nisa (4):69. 
41 Sholikhin (2008) hlm. 22. 
42 Kharisudin aqib, amalan tarikat qadariah wa naqsyabandiyah, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 26. 
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 Ajaran zikir dalam tarekat ini selain bernilai ukhrawi,  juga 

bermanfaat untuk menghindarkan diri dari merebaknya berbagai 

macam gejala penyakit  psikosomatik yang banyak menimpa 

masyarakat modern, maka zikir juga berfungsi sebagai metode 

psikoterapi.43 

5. Implementasi Tarikat dan Suluk Dalam Era Modernitas  

Istilah modernitas didefinisikan dari istilah modern. Istilah 

modern pertama kali muncul pada abad ke-16 (sekitar tahun 1500-

an di Eropa), berasal dari bahasa Latin “moderna” yang artinya 

sekarang, baru, atau saat kini. Melalui istilah inilah kata modernitas 

itu muncul. Modernitas yaitu bukan hanya menunjuk pada suatu 

periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait 

dengan kabaruan, karena itu istilah perubahan, kemajuan, revolusi, 

pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. 

Pemahaman modernitas sebagai suatu bentuk kesadaran itu, lebih 

mendasar dari pada pemahaman-pemahaman yang bersifat 

sosiologis ataupun ekonomis. Dalam pemahaman-pemahaman 

terakhir ini, orang menunjuk pada tumbuhnya sains, teknik dan 

ekonomi kapitalistis sebagai ciri-ciri masyarakat modern.44 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut tasawuf punya 

metode yaitu dengan jalan menempuh Maqamat dan ahwal. 

Maqamat adalah jama’ dari maqom yang mengandung arti 

kedudukan, yakni kedudukan hamba dalam pandangan Allah, 

menurut apa yang diusahakan menurut Ibadah, perjuangan, latihan 

dan perjalanan menuju Allah SWT. sedangkan ahwal adalah jama 

dari hal yang berarti sifat atau keadaan sesuatu yakni keadaan atau 

kondisi psikologis yang dirasakan ketika seseorang mencapai 

maqam tertentu. 

Maqam-maqam yang harus di jalani yaitu: Tobat, Zuhud, 

Faqir, Sabar, Syukur, Ridha, dan Tawakkal. Jika maqamat telah 

 
43 Ibit. 
44 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai 

Nietzsche: Suatu Pengantar dengan Teks dan Gambar (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007), hlm. 19. 
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dilakukan dengan sungguh, benar dan istiqamah maka ahwal yang 

akan diperoleh di antaranya: Muhasabah dan muraqabah (Waspada 

& mawas diri), Hubb (cinta), Khauf dan Raja’ (takut & berharap), 

Syauq (rindu), Uns (intim), Thuma’ninah (tentram), Musyahadah 

(penyaksian), dan Yaqin (percaya). Selain melalui tahapantahapan 

maqamat dan ahwal tersebut untuk memperoleh ketinggian 

spiritual dan ma’rifat maka seseorang harus melakukan upaya-

upaya tertentu, yaitu: Riyadhah dan mujahadah; Tafakur; 

Tadzkiyatun nafs; dan, Dzikrullah. Jika totalitas jiwa dan hatinya 

telah suci dan dipenuhi dzikrullah, tidak mustahil bila hidupnya 

dipenuhi kearifan dan dalam bimbingan Allah, maka hidupnya 

selamat dan bahagia dunia dan akherat.45 

6. Tarikat dan Suluk Menuju Makrifat 

 tarekat selamanya harus mengacu pada tuntunan Nabi, para 

sahabat dan tabi’in. Dengan kataa lain, tarekat harus dilaksanakan 

di atas bangunan syariat dan diantara unsur utama yang biasa 

berlaku dalam dunia tarekat adalah adanya seorang syaikh yang 

mempunyai tugas membimbing muridnya. Mereka harus 

menguasai ilmu syari’at, menjauhi yang haram, zuhud dalam hidup 

di dunia, dan qana’ah. Unsur tarekat selanjutnya adalah murid, 

yang berarti orang yang berkehendak untuk menempuh jalan 

tasawuf di bawah bimbingan seorang syaikh dengan ketaatan 

penuh. Unsur penting lainnya adalah bai’at (janji setia) antara 

murid dan syaikhnya, yang merupakan salah satu tali pengikat agar 

dapat istiqamah (konsisten) dalam menempuh jalan menuju Allah 

SWT. 

Adapun jalan untuk menemukan Allah menurut Mustafa 

Zahri terdiri dari dua usaha: 

1. Mulazamatuz zikir yaitu terus menerus berada dalam zikir atau 

ingat terus kepada Allah. 

2. Mukhalafah, terus menerus menghindarkan diri dari segala 

sesuatu yang dapat melupakan Allah. 

 
45 Ibid. hlm. 10. 



23 

 

  

 

Untuk mencapai hakikat (liqa Allah) bertemu Tuhan, kaum 

shufi mengadakan kegiatan batin, riyadhah latihan-latihan dan 

mujahadah perjuangan kerohanian. Perjuangan seperti itu, 

dinamakan suluk dan yang mengerjakannya dinamakan sulik. 

Adapun salah satu rutinitas terkenal yang sering dilakukan oleh 

kaum muslimin adalah praktek suluk. Suluk ialah upaya atau 

ikhtiar seseorang untuk mendapatkan makrifat tentang Allah dan 

mendekatkan diri kepada-Nya, biasanya dilakukan di bulan 

Ramadhan. Hakikat suluk adalah mengosongkan diri dari sifat- 

sifat buruk (dari maksiat lahir dan dari maksiat bathin) kemudian  

mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah (dengan 

taat lahir dan batin).46 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
46 Muhammad Nurul Abad, Suluk Jalan Terabas Gus Miek, hlm. 5. 
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BAB III 

METODE PENILITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan 

metode penelitian kuantitatif untuk menentukan dan menggunakan 

cara mencari data, mengumpulkan data, mengolah data dan 

menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kuantitatif ini dapat 

juga digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan 

membagikan angket dan observasi mendalam sehingga akan 

ditemukan pola-pola yang jelas.  Metode kuantitatif merupakan  

metode penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah 

dengan tehnik pengumpulan data mengunakan trianggulasi dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.47 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu santri dayah 

Darul Ulum Abu Lung Ie kecamatan Krueng Barona Jaya 

Kabupaten Aceh Besar, pemilihan subjek tersebut karena dayah 

Darul Ulum Abu Lung Ie telah menjadi tempat suluk warga 

setempat selama berpuluh-puluh tahun sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti pada tempat tersebut. Sedangkan untuk pemilihan 

objeknya sendiri peneliti mengambil  orang-orang yang dibagi 

menjadi 3 sifat yang berbeda yaitu orang santri dengan akhlak yang 

tidak baik kurang baik dan sangat baik, pemilihan objek tersebut 

dilakukan dengan cara pembagian angket akhlak terpuji yang 

nantinya akan di ukur dengan indicator akhlak terpuji. 

C. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini 

dikelompokkan sebagai  berikut: 

 

 

 
47 Sugiyono. Metode penelitian pendidikan. 2017, Bandung hlm. 5. 
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1. Instrument utama 

Instrument utama dalam penelitian ini  adalah peneliti 

sendiri, Karen penelitilah yang berhubungan langsung dengan 

subjek penelitian, dan hanya peneliti yang mempu memahami 

keadaan dari setiap objek yang diteliti.  

D. Tehnik Pengumpulan data 

Instrument pendukung  yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Angket 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan angket 

sebagai alat untuk mengukur dan melihat bagaimana akhlak santri  

dayah Darul Ulum Abu Lung Ie, angket tersebut disiapkan dengan 

berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan akhlak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Lembar observasi 

Di gunakan sebagai alat untuk mengobservasi tingkah laku 

subjek sebelum dan sesudah mengikuti suluk. Pada penelitian ini, 

peneliti memilih jenis penelitian kuantitatif maka data yang 

diperoleh harus lebih mendalam, jelas dan spesifik. Kemudian pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara memberikan angket, observasi.48 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data itu sendiri dibagi menjadi tiga, seperti 

yang telah diungkapkan sugiyono,49 terdapat tiga tehnik analisis 

data kualitatif yaitu reduksi  data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan, dalam penelitian ini peneliti mengambil rujukan 

terhadap yang di sampaikan sugiyono, yaitu: 

 

 

 

 
              48 ibid, 143. 

49 Sugiyono. Metode penelitian pendidikan. 2017, Bandung hlm. 336-

345. 
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1. Persentase 

Analisis statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah persentase, dengan langkah-

langkah berikut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

variabel X dan Y 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan 

ketentuan skor yang telah ditetapkan. 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari 

tiap-tiap responden. 

d. Memasukkan skor tersebut kedalam rumuh skala 

likert 

DP= n x 100% 

Keterangan: 

DP : Deskripsi persentase 

N   : Jumlah skor yang diharapkan 

N   : Nilai persentase atau hasil 

2. Penarikan kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan adalah hasil dari semua 

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil 

tindakan. Data yang telah disajikan kemudian 

ditafsirkan dan disimpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1.  Sejarah Dayah Darul Ulum Abu Lung Ie 

Abu Lueng Ie memiliki nama lengkap Tgk. H. Teuku 

Usman Bin Tgk. Teuku Muhammad Ali. Lueng Ie merupakan 

nama laqab tempat ia tinggal, yakni Kampong Lueng Ie dalam 

wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dahulu masih berada di bawah 

naungan Kota Banda Aceh. Abu Lueng Ie berasal dari golong 

Uleebalang/Ampon. Sebab itu gurunya, Abuya Muda Waly sering 

memanggilnya dengan sapaan Ampon. 

Selain dikenal dengan nama Abu Lueng Ie. Ia juga dikenal 

dengan Abu Usman Al-Fauzy. Al-Fauzy merupakan laqab yang 

diberikan oleh Abuya Muda Waly. Al-Fauzy dimaknai oleh Abuya 

sebagai orang yang kuat menghadapi cobaan dan tantangan. Dalam 

pandangan Abuya Muda Waly, Abu Lueng Ie pantas 

menyemat laqab tersebut, sebab ia berhasil melewati bermacam 

tantangan hidup, terutama ketika masih belajar di Dayah 

Darussalam. Abu Lueng Ie lahir pada tahun 1919 di Cot Cut, 

seputaran Cot Iri, Aceh Besar. Ia meninggal pada tahun 1992 di 

Banda Aceh. Artinya Abu Lueng Ie hidup selama 72 tahun. 

Ayahnya bernama Tgk. Teuku Muhammad Ali. Namun masyarakat 

mengenal dengan sebutan Teuku Nyak Ali. 

     2.  Wafat Abu Lueng Ie 

Sebelum wafat, Abu Lueng Ie tinggal di rumahnya yang 

sekarang ditempati oleh anaknya, Tgk. Muhibbuddin. Tepat di 

depan kulah tempat santri berwuduk. Abu pun sering duduk di atas 

kulah tanpa menggunakan pakaian lengkap. Ia duduk sambil 

mengipas badan yang mungkin terasa panas saat berada dalam 

ruang rumahnya. Diceritakan pula bahwa setiap orang yang datang 

ke Dayah Lueng Ie, selalu mengambil air kulah tersebut untuk 

diminum. Bahkan Tgk. Kalee sering berbuka puasa dengan air 

kulah itu. Ibu-ibu yang membawa anak kecil juga ikut mengambil 
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manfaat dari air kulah Abu. Mereka memandikan anaknya di kulah, 

sebab pernah tersebar pada masyarakat bahwa “ie kulah Abu Lueng 

Ie jeut keu ubat peunawa”, (air kulah Abu bisa menyembuhkan 

penyakit).50 

Menjelang wafat, Abu Lueng Ie mengelilingi setiap sudut 

Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie. Abu melintasi pagar-pagar 

dayah, dan membaca doa di sekililing dayah. Tidak heran jika saat 

ini Darul Ulum Abu Lueng Ie seperti ada pelindung dari ancaman 

pencurian. Jarang sekali terjadi kehilangan benda milik santri. 

Padahal dayah tersebut tidak memiliki pagar yang memadai. 

Sepertinya Abu mengetahui ajalnya akan segera dijemput. 

Usai menebar doa untuk melindungi dayah, maka Abu meminta 

dibawakan ke rumah sakit di wilayah Lampriet, sekarang dikenal 

dengan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA). Abu 

memerintahkan keluarga dan anaknya untuk membawa diri ke 

rumah sakit, agar masyarakat tidak menduga bahwa Abu wafat 

dalam keadaan ibadah, tetapi seperti manusia lainnya yang 

meninggal karena sakit. 

Setelah di rawat di RSUZA dan tidak terlihat tanda-tanda 

akan sembuh, Abu Lueng Ie  dipindahkan ke Rumah Sakit Kesdam 

untuk pengobatan lebih baik. Namun Allah berkendak lain. Abu 

menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kesdam. Sesaat 

sebelum ajal tiba, Abu berpesan pada anaknya; Muhibbuddin! Nyan 

sulok bek ka peuhancoe. Abu mengharapkan pada Tgk. 

Muhibbuddin agar tidak menghilangkan ritual suluk yang selama 

ini telah Abu kembang dan pertahankan. Ia berharap anaknya, 

terutama Abon supaya melanjutkan perjuangan suluk yang ia 

wariskan. 

 

 

 
50 Hasil wawancara dengan Tgk T. Tajuddin pada tanggal  20 oktober  

di Dayah Darul Ulum 
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     3.  Masa Menuntut Ilmu Abu Lueng Ie 

Sejak kecil, Abu Lueng Ie telah belajar pendidikan dasar 

agama pada orang tuanya, seperti membaca quran, rukun Islam, 

dan belajar sembahyang. Selanjutnya Abu Lueng Ie menempuh 

pendidikan formal di Sekolah Rendah Negeri (Gevernement 

Inlandhche School) yang berlokasi di Lam Ateuk, Aceh Besar. 

Sekolah tersebut di bawah Pimpinan Hindia Belanda, dan setara 

dengan Sekolah Dasar (SD) zaman sekarang. 

Sebelum berdagang ke Aceh Selatan, tepatnya di Labuhan 

Haji, Abu Lueng Ie belajar di sekolah MULO. MULO adalah 

pendidikan formal yang didirikan pada masa Belanda. Sekolah 

tersebut setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

saat ini. Untuk bisa lulus pada sekolah MULO tidak mudah, hanya 

konglomerat, bangsawan, dan kaum terhormat yang bisa belajar di 

sana. Abu Lueng Ie berkesempatan belajar di sekolah milik 

Belanda tersebut, sebab ia dari keturuan “Teuku” yang memiliki 

kehormatan dalam pandangan Belanda. Mereka yang tamat MULO 

sangat mudah mendapatkan pekerjaan dalam pemerintahan 

Belanda. 

Setelah menamatkan pendidikan MULO, Abu sempat 

menjadi Tentara Nasional yang juga difasilitasi dengan senjata 

ringan. Ia bertugas mengawal ulama yang menghadiri acara formal 

yang digelar berbagai lembaga di Aceh.  Pernah ia menghadiri 

agenda penting yang diisi tausiah oleh Abuya Muda Waly di Banda 

Aceh. Ia melihat aura wajah Abuya sungguh bercahaya. Tidak 

ubahnya wajah Rasulullah yang sering diceritakan memiliki cahaya 

dan enak dipandang. Mungkin Abu merasakan ada kebenaran 

hakiki pada diri Abuya, serta tingginya ilmu dan amalan Abuya, 

sehingga tertarik untuk belajar agama padanya. 

Ketika masih menjadi Tentara Nasional, Abu Lueng Ie 

merasa bosan menjadi bagian dari militer. Ia mumutuskan untuk 

berhenti dari tugas ketentaraannya. Akhirnya Abu memilih belajar 

agama di dayah. Suatu ketika Abu berkata pada ayahnya; loen 

meujak beut. Kala itu Ibunya sedang bersama ayahnya. Mendengar 
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permintaan putranya, sang ibu berkata; jeut, jak beut aju nyak. 

Hana meupee chit ngoen tentra nyan. 

Abu Lueng Ie merasa senang sebab orang tua merestui 

niatnya hendak belajar agama. Abu belum mengemukakan dayah 

mana yang akan dia pilih. Setelah ibunda mengetahui bahwa Abu 

Lueng Ie ingin belajar di Dayah Darussalam, Aceh Selatan, 

ibundanya melarangnya untuk pergi. Akhirnya ia dibolehkan 

menuntut ilmu ke sebuah dayah di Jeureula, sebuah desa di wilayah 

Ulee Lheue, Banda Aceh. Di dayah yang juga memiliki banyak 

santri itu ia belajar empat tahun lamanya. 

Niatnya untuk belajar di Dayah Darussalam Aceh Selatan 

belum hilang. Sehingga tidak pernah henti ia mohon pada orang tua 

untuk belajar di sana. Setelah pertemuan pertama dengan Abuya 

Muda Waly tahun sebelumnya, rasa kagum pada Abuya yang 

mendorong Abu Lueng Ie ingin mondok di Dayah Darussalam, 

Aceh Selatan. Harapan tersebut tidak berjalan mulus, sebab ibunda 

Abu Lueng Ie masih enggan  memberikan izin padanya untuk 

berdagang ke tempat yang jauh. 

Namun cita-cita ingin berdagang makin sering ia 

kemukakan pada orang tua. Lambat laun, setelah menyampaikan 

pada Abuya perihal tidak mendapat restu orang tua, akhirnya 

Abuya memutuskan untuk membawa Abu Lueng Ie belajar di Aceh 

Selatan. Tentunya atas izin orang tua Abu meskipun berat hati 

melepaskan kepergian anaknya. Sikap Abuya terhadap Abu Lueng 

Ie bukan sebuah keputusan tanpa makna. Dalam pandangan 

penulis, Abuya memang mampu melihat karakter dan potensial 

yang dimiliki oleh Abu Lueng Ie kecil, sehingga merasa 

bertanggungjawab untuk mendidiknya. Mungkin Abuya bisa 

memprediksi bahwa Abu Lueng Ie akan menjadi sosok ulama besar 

dan berpengaruh, serta dapat mewarisi ilmu dan thariqat yang 

dikembangkannya. 
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     4. Proses Abu Lueng Ie Mendirikan Dayah dan Majlis Ta’lim 

Sejak Abuya Muda Waly tiada, Abu Lueng Ie memilih 

pulang ke kampung halaman untuk mendirikan dayah. Sebelum 

mendirikan dayah, ia dijodohkan dengan gadis Lueng Ie. Gadis 

belia bernama Nur Aini itu berusia 17 tahun. Masa itu, perempuan 

Aceh seumuran Nur Aini muda sudah layak untuk berumah tangga. 

Sedangkan Abu mendekati umur 40 tahun. 

Dikisahkan, Nur Aini saat itu sangat keras menolak 

dijodohkan dengan pria tua semacam Abu. Ayah Nur Aini sempat 

marah, sebab ia menolak dinikahi dengan Abu. Tidak lama itu, Nur 

Aini yang seakan masih ingin hidup sendiri melarikan diri dari 

rumah. Namun niat menjauh dari Abu tidak kesampaian. Akhirnya, 

kedua insan ini menikah pada tahun 1951. Bahkan Nur Aini 

menerima kenyataan itu dengan sangat terpaksa. 

Setelah menikah, Abu Lueng Ie menetap di rumah orang tua 

istrinya di Kampong Lueng Ie. Di rumah mertua, Abu 

menghidupkan pengajian. Semakin hari, muridnya kian bertambah 

yang datang dari berbagai daerah di Aceh Besar, bahkan luar 

daerah. Melihat kondisi sudah tidak memungkinkan, akhirnya 

warga setempat mewakafkan tanah untuk didirikan dayah. 

Tepatnya di lapangan voly Lueng Ie saat ini, dan bersebelahan 

dengan komplek santriwati sekarang. 

Atas permintaan masyarakat setempat, didirikan lah dayah 

dengan nama Darul Ulum (Kampung Ilmu). Belakangan dikenal 

Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie. Ketika itu, balai pengajian 

sangat sederhana. Tiang-tiang dan lantai dibangun dengan pohon 

kelapa. Sedangkan dindingnya terbuat dari daun kelapa muda yang 

dienyam. Orang setempat menyebutnya bleut. Sejak saat itu, 

berdirilah balai yang dikenal Balee Bleut. Dan terdapat dua kamar 

untuk tempat Abu beristirahat, juga tempat guru bantu menginap. 

Di situ Abu mulai mengajar dan mendidik muridnya hingga 

berkembang pelan-pelan. 

Pada tahap berikutnya, Balee Bleut tidak mampu lagi 

menampung santri, sebab makin ramai yang ingin belajar pada Abu 
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Lueng Ie. Akhirnya orang kaya di Lamreung memberikan 

rumahnya yang tidak ditempati untuk dijadikan tempat pengajian. 

Sejak saat itu Abu mengelola dua dayah. Pertama Dayah Bleut di 

Kampong Lueng Ie, dan Dayah Manyang di Kampong Meunasah 

Papeun, Lamreung. Tepatnya di tanah wakaf yang dibangun Masjid 

Hidayatul Islah Teuku Nyak Arief, Lamreung. Dayah yang 

berbentuk rumah besar milik Teuku Nyak Arief itu dijadikan 

tempat belajar ilmu agama. Berdirinya dayah di rumah tersebut atas 

keinginan Teuku Hitam, anak dari Teuku Nyak Arief. 

     5.  Kecerdasan Daya Hafalan dan Berbahasa 

Abu Lueng Ie menguasai delapan bahasa. Di antaranya 

bahasa Jepang, Belanda, Inggris, Arab, Aceh, Indonesia, Melayu, 

dan Aneuk Jamee (bahasa daerah Aceh Selatan yang hampir 

serumpun dengan bahasa Padang). Seorang muridnya, Prof. Dr. 

Sofwan Idris, MA kenapa belajar bahasa Inggris pada Abu. 

Kemampuan menguasai bahasa asing sangat wajar dimiliki oleh 

Abu, selain kecerdasannya tinggi dan hafalannya kuat, ia juga 

hidup pada masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. 

Sedangkan bahasa Arab sudah menjadi bahasa kesehariannya 

dalam mengajar ilmu agama lewat kitab kuning. 

Dalam berdakwah, Abu Lueng Ie menggunakan pendekatan 

sosial. Ia merumus ilmu seperti tahuid, fikih, dan dan tasawuf 

dalam bentuk nazam atau burdah. Tujuannya agar murid dan 

jamaah suluk dapat dengan mudah memahaminya. Beberapa nazam 

dalam bentuk salawat masih dipraktekkan oleh murid dan santri 

yang saat ini belajar di Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie. 

Biasanya nazam dibaca setelah salat dan zikir bersama. 

Nazam tersebut bertujuan agar hati manusia tidak lalai dari 

mengingat Allah. Juga untuk mengikis hati yang keras supaya 

lembut dan tunduk pada Allah. Sebab itu, Abon Tajuddin 

berkata: tidak perlu mengubah irama nazam dan salawat yang 

telah ada, karena sengaja iramanya diciptakan demikian agar hati 

yang keras menjadi lembut dan selalu mengingat Allah. Dalam 
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sebuah majlis ilmu, Tgk. Tajuddin yang akrap disapa Abon 

menceritakan sosok ayahnya yang sangat tawadhu', dan tidak ingin 

terlihat sombong di hadapan siapa pun. Sepanjang hayat Abu 

Lueng Ie, semua murid Abu mengakui kedalaman ilmu dan daya 

hafalannya. 

6.  Akhlak Abu Lueng Ie 

Menjelang pesta Cut Yanti, cucu Abu Lueng Ie. Saya 

berkesempatan bertemu Abi Daud Hasbi di dayah setempat. Dalam 

pertemuan singkat Abi berkisah. Semasa hidup Abu Lueng Ie tidak 

pernah membakar sampah. Ia paling anti pada murid dan 

keluarganya yang selalu membakar sampah hanya demi keindahan 

lingkungan. Suatu ketika Abu berkata pada Abi Daud Hasbi, "Nyan 

nyoe ka toet broeh, ubena binatang ubet lam broh mate mandum. 

Troek bak nek-nek jieh mate", (kalau engkau bakar sampah, semua 

binatang kecil dalam tumpukan sampah akan mati, hingga 

neneknya pun mati). 

Abu sangat tidak senang bila ada orang yang membakar 

sampah dalam bentuk apa pun, terutama bila hal itu dilakukan oleh 

murid dan keluarganya. Konon, sepanjang hayat, Abu hanya 

memerintahkan muridnya untuk menanam sampah dalam tanah. 

Layaknya mayat dimasukkan ke kubur. Tidak boleh ada yang 

membakar sampah, sebab dalam tumpukan sampah banyak 

binatang-binatang kecil makhluk Tuhan. Mereka juga ingin hidup 

seperti manusia dan mencari makan dengan aman. Hal ini 

membuktikan bahwa Abu Lueng Ie sebagai ulama sufi berhati suci. 

Yang tidak ingin menganggu dan menyakiti kehidupan binatang, 

apalagi manusia yang punya perasaan dan hati.51 

 

 
51 Hasil wawancara dengan Abi Daud Hasbi tanggal 01 november 2019 

di Dayah Darul Ulum. 
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     7. Karamah Abu Lueng Ie 

Bagian ini akan saya uraiakan beberapa kelebihan dan 

karamah Abu Lueng Ie. Sebenarnya Abu Lueng Ie memiliki 

karamah tinggi. Keluarga dan muridnya sering mendapatkan bukti 

karamahnya. 

Bagian (1) 

Dalam pembahasan ringan, saya dapatkan beberapa 

informasi tentang Abu Lueng Ie. Kali ini bersumber dari Mak Kak 

(Elda), istri Tgk Muhibbuddin. 

Ia menceritakan. Abu pernah didatangi sosok petinggi 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa konflik Aceh, Ahmad 

Dewi. Kedatangannya untuk mengambil ijazah dan belajar 

doa perabon/menghilang dari pandangan musuh. Abu 

mengabulkan keinginan Ahmad Dewi. Setelah mengamalkan doa 

menghilang, aparat pertahanan negara Indonesia mecium 

keberadaan Ahmad Dewi yang bersembunyi di Dayah Darul Ulum 

Abu Lueng Ie.52 

Suatu ketika TNI menyambangi rumah Abu Lueng Ie. Saat 

itu Ahmad Dewi sedang berada di rumah bersama Abu. TNI 

mohon izin pada Umi Nuraini (istri Abu), untuk menggeledah 

rumah. Umi mengindahkan keinginan mereka. Berkali-kali mereka 

bertanya pada umi tentang keberadaan Abu dan Ahmad Dewi. Ia 

berkata, "suaminya sedang keluar."53 

Sepertinya mereka kurang percaya dengan jawaban umi. 

Tetapi setelah memeriksa isi rumah, memang tidak terlihat Abu dan 

Ahmad Dewi. Padahal Abu dan Ahmad Dewi sedang duduk di 

ruang tamu, namun TNI tidak mampu melihat mereka. Tidak 

menemukan pria yang dicari, akhirnya mereka pergi meninggalkan 

dayah tanpa membawa hasil. Tentunya dengan perasaan kecewa. 

 
52  Hasil wawancara dengan Mak Kak (Elda), istri Tgk Muhibbuddin. 
53 Hasil wawancara dengan Umi Nuraini (istri Abu) tanggal 02 

november 2019 di Dayah Darul Ulum. 
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Dalam kisah lain, saat Mak Kak mengandung Cut Yanti, 

Abu berpesan: nanti kamu akan punya anak laki-laki. Beri nama 

dia Muhammad Ali Alfauzi.  

Beberapa tahun kemudian, Mak Kak mengandung. Ketika 

melahirkan, anak terakhirnya lahir berjenis kelamin laki-laki. 

Sebagaimana pesan Abu, putra Tgk. Muhhibuddin diberi nama 

Muhammad Ali Alfauzi. Sejak lahir, Muhammad Ali Alfauzi 

dikenal boca cerdas. Beberapa gurunya memberikan keterangan 

bahwa daya tangkap pelajarannya cukup tinggi. Hafalannya juga 

kuat. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Muhammad Ali 

Alfauzi terbilang cerdas berkomunikasi, dan memahami kita secara 

memadai diusia yang masih belia. Mungkin Abu Lueng Ie memang 

menaruh harapan pada cucunya dan mendoakan agar ia mewarisi 

kecerdasan seperti dirinya. Lima tahun sebelum meninggal Abu 

Lueng Ie, ia telah berpesan untuk nama bayi itu. Dan berkata: saya 

tidak lama lagi. Maksudnya Abu akan menghadap Allah.54 

Bagian (2) 

Suluk adalah ritual ibadah yang dilakukan oleh para sufi. 

Berikut keterangan istilah suluk yang saya kutip dari Wikipedia.  

Suluk secara harfiah berarti menempuh (jalan). Dalam kaitannya 

dengan agama Islam dan sufisme. Kata suluk berarti menempuh 

jalan (spiritual) untuk menuju Allah. Menempuh jalan suluk 

(bersuluk) mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam 

melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam (syariat) 

sekaligus aturan-aturan esoteris agama Islam (hakikat). 

Ber-suluk juga mencakup hasrat untuk mengenal diri, 

memahami esensi kehidupan, pencarian Tuhan, dan pencarian 

kebenaran sejati (ilahiyyah), melalui penempaan diri seumur hidup 

dengan melakukan syariat lahiriah sekaligus syariat batiniah demi 

mencapai kesucian hati untuk mengenal diri dan Tuhan. Seseorang 

 
54  Cerita tentang Abu Lung Ie dari, abon tajuddin, tanggal 10 nevember 

2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sufisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat
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yang menempuh jalan suluk disebut salik. Kata suluk dan salik bias

anya berhubungan dengan tasawuf, tarekat dan sufisme.  

Bagian (3) 

Abon Tajuddin mengisahkan. Ketika Abon masih kecil, 

antara usia di bawah 10 tahunan. Suatu ketika Abu sedang istirahat 

dengan merebahkan badan di alas tidur. Ia memintan Abon kecil 

untuk memijit badannya yang seakan lelah. Namun, sebagai anak 

yang baru besar, Abon tidak menghiraukan keinginan Abu. Ia ingin 

pergi bermain bersama rekannya. "Nyan enteuk menyoe na sipeu-

peu bek pagah bak Abu beuh", ucap Abu pada Abon yang terburu-

buru ingin pergi dari hadapan Abu. 

Tidak lama kemudian ia pulang ke rumah. Abon berjalan 

tidak seperti biasanya. Kakinya seakan sedang bermasalah. Dengan 

luka di bagian telapak kaki ia terus melangkah mendekati ayahnya. 

Di hadapan Abu, Abon pun mengadu, sebab luka tertusuk benda 

tajam di kakinya. Sumber menyebutkan, tusukan paku itu tembus 

ke bagian atas kaki. Melihat Abon yang kesakitan, lalu Abu berkata 

lembut seraya menebar senyum; kan ka Abu peugah, Abu yu uroet 

badan hana ka deungoe. 

Kemudian Abu melihat luka di kaki Abon. Darah segar 

keluar bercucuran. Sentak Abu membaca doa, dan mengambil air 

ludahnya, lalu diusap dibagian kaki yang terluka. Dengan izin 

Allah. Dalam sekejap luka hilang dan kembali seperti sedia kala 

tanpa bekas. Abon yang tadinya tidak kuasa menahan sakit, akhir 

tersenyum. Abu kembali ke tempat istirahat dan meminta Abon 

untuk memijit badannya. Kali ini Abon tidak berani menolak 

permintaan Abu. Seketika memijat, terucaplah sebuah doa dari 

mulut Abu; Allahummaj'alna shabura, waj'alna syakura, waj'alna 

fi 'aini shaghira, waj'alna fii 'a'yuninnasi kabira. 

Sejak saat itu, baru lah Abon tidak berani melawan perintah 

Abu. Sebab ia sadar ternyata Abu sosok ulama yang memiliki 

karamah. Ia juga tidak pernah meninggalkan doa itu setiap kali 

berdoa. Setelah mengetahui kisah ini dari Abon, saya sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Salik
https://id.wikipedia.org/wiki/Tasawuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarekat
https://id.wikipedia.org/wiki/Sufisme
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penulis juga tidak ingin meninggalkan doa tersebut setiap usai 

salat. 

Kemudian pasantren Darul Ulum Abu Lung Ie  yang 

terletak di gampong Lueng Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya 

Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh seorang ulama kharismatik 

Aceh yaitu Tgk. T. Tajuddin Usman Al-Fauzy (Abon). Tgk T. 

Tajuddin pernah menjadi pimpinan di Pesantren Darul Ulum yang 

didirikan oleh ayahnya yakni Abu Usman Al-Fauzy. T. Tajuddin 

juga pernah menimba ilmu di beberapa Dayah terkenal di Aceh, 

seperti Ma’had ‘Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Mesra 

Samalanga tahun 1992 sampai dengan 2004 dan Dayah Bakongan 

Aceh Selatan pada tahun 2004 sampai dengan 2006.  

Dayah Darul Ulum didirikan diareal tanah seluas lebih 

kurang 1 hektar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk T. 

Tajuddin selaku pimpinan Ma’had dapat diketahui bahwa yang 

melatarbelakangi didirikannya Ma’had Babul Ulum ini adalah 

karena menimbang banyaknya anak-anak dan para remaja tidak 

berminat dalam belajar ilmu agama khususnya belajar al-Quran, 

dan Tgk T. Tajuddin juga berharap agar anak-anak serta para 

remaja memiliki semangat yang tinggi dalam menimba ilmu di 

pesantren.55 

8. Visi Dayah Darul Ulum  

Mempersiapkan individu-individu untuk menghadapi 

kehidupan ini secara sempurna, hidup bahagia, cinta tanah air, kuat 

jasmani, sempurna akhlaknya, teratur dalam berfikir, berperasaan 

lembut, mahir dibidang ilmu, saling membantu dengan sesamanya, 

memperindah ungkapan pena dan lisannya serta membaguskan 

amal perbuatannya. 

9. Misi Dayah Darul Ulum 

  1)Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat. 

 
55 Hasil wawancara dengan Tgk T. Tajuddin pada tanggal 05 November 

di Dayah Darul Ulum 
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2)Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan kegiatan 

ilmiah. 

  3) Memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai pihak 

dalam rangka penguatan ilmu  pengetahuan agama. 

10.  Kegiatan-Kegiatan di Dayah Darul Ulum 

 a. Lembaga Pendidikan Islam Dayah Darul Ulum 

Dayah ini merupakan lembaga induk dengan rincian santri 

putra berjumlah 159 dan santri putri 125 dengan total santri adalah 

284 orang.  

b. Madrasah Tsanawiyah Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie  

Madrasah ini adalah kegiatan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam (LPI) bekerja 

sama dengan Kanwil Departemen Agama. Kegiatan ini 

diselenggarakan untuk memberikan pendidikan formal bagi santri 

khususnya dan masyarakat sekitar umumnya yang belum 

menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dalam rangka 

menyahuti program wajib belajar sembilan tahun. 

c. Majlis Ta’lim  

Kegiatan majlis ta’lim ini adalah kegiatan pendidikan 

agama bagi masyarakat khususnya kepada para Bapak-bapak dan 

Ibu-ibu yang berdomisili di Desa-desa. Kegiatan ini dilaksanakan 

di beberapa titik, dimana tenaga pengajarnya disediakan oleh LPI 

Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie. 

d. TPA Muhadz –Dzabul Akhlaq Dayah Darul Ulum 

Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) ini menyelenggarakan 

pendidikan agama bagi anak-anak pada waktu sore hari setelah 

ashar. Untuk sekarang ini TPA tersebut mengasuh 177 anak-anak, 

jumlah santri putra berjumlah 85, dan santri putri 92. 

e. Suluk  

Kegiatan suluk telah rutin dilakukan di Dayah Darul Ulum 

sejak tahun 80-an. Awalnya yang menjadi mursyid suluk adalah 
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Abu Usman Al-Fauzy, namun setelah beliau wafat, kepemimpinan 

suluk dialihkan kepada salah satu anaknya yaitu Tgk T. Tajuddin 

(Abon). Kegiatan suluk ini boleh diikuti selama 10, 20 sampai 30 

bahkan 40 hari oleh jamaah suluk. Selama dalam suluk hendaklah 

salik memperbanyak wirid-wirid yang baik dan doa-doa yang 

sesuai dengan orang suluk, mengekalkan wudhu agar jauh dari jin 

dan iblis serta dekat dengan malaikat. 

11. Sarana dan Prasarana Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie 

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang menunjang 

terjadinya proses belajar-mengajar yang baik dan agar tercapainya 

pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi. Adapun sarana dan 

prasarana yang terdapat di Dayah Darul Ulum yaitu meliputi 

mushalla, balai pengajian, rangkang, tempat wudhu, MCK, kantor 

guru, ginset, sumur, dan dapur umum. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

4.1 Tabel Sarana dan Prasarana Ma’had Babul Ulum 

 

 

 

 

B. Prilaku Suluk Pada Pengikut Tasawuf 

1. Sejarah Awal mula Perkembangan Suluk 

 Suluk pada tarekat Naqsyabandiyah, sebelumnya penulis 

ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu tarekat Naqsyabandiyah. 

Tarekat (ath-Thariqah, jamaknya thara‟iq) secara etimologis 

No Sarana dan prasarana Unit 

1 Mushalla 1 

2 Balai Pengajian 3 

3 Bilik (tempat tidur santri) 32 

4 Tempat Wudhu 2 

5 MCK 4 

6 Kantor Guru 1 

7 Ginset 1 

8 Sumur 1 

9 Dapur Umum 1 
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berarti: Jalan, cara (Al-Kaifiyyah), Metode, sistem (Al-Uslub), 

Madzhab, aliran, haluan (Al-Madzhab), Keadaan (Al-Halah), 

Pohon kurma yang tinggi (An-Nakhlah at-Thawilah), Tiang tempat 

berteduh, tongkat payung („Amud al-Mizallah).56 

 Sedangkan menurut istilah tasawuf, tarekat berarti 

perjalanan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Tuhan 

dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus 

ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat 

mungkin dengan Tuhan. Adapun menurut Ali al-Jurjani, tarekat 

adalah metode khusus yang dipakai oleh salik (para penempuh 

jalan) menuju Allah Swt melalui tahapan (maqamat). Istilah 

tarekat terkadang kemudian digunakan untuk menyebut 

pembimbingan pribadi dan perilaku yang dilakukan oleh seorang 

mursyid kepada muridnya. Pengertian terakhir inilah yang lebih 

banyak dipahami oleh banyak kalangan, ketika mendengar kata 

tarekat.57 

Kata Naqsyabandi menurut Syekh Najmuddin Amin al-

Kurdi dalam kitabnya, Tanwir al-Qulub, yang dikutip dari buku 

A. Fuad Said kata Naqsy yang berarti ukiran atau gambar yang 

diucap pada sebatang lilin atau benda lainnya, dan kata band 

yang berarti bendera atau layar besar. Jadi Naqsyabandi artinya 

ukiran atau gambar yang terlukis pada suatu benda, melekat, 

tidak terpisah lagi, seperti tertera pada sebuah bendera atau 

spanduk besar. Dinamakan dengan Naqsyabandiyah, karena 

Syekh Bahauddin pendiri tarekat ini senantiasa berzikir 

mengingat Allah berkepanjangan, sehingga lafaz “Allah” terukir 

atau melekat ketat dalam kalbunya.58 

Senada dengan pendapat yang di atas, penisbahan 

Naqsyabandi pada tarekat ini, merupakan suatu penghormatan 

 
56 A.  Aziz  Masyhuri,  Ensiklopedi  22  AliranTarekatdalamTasawuf,  

(Surabaya:  Imtiyaz, 2011), hlm. 1. 
57 SamsulMunir Amin, IlmuTasawuf, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 312-

313. 
58 A. Fuad Said, Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah, (Jakarta: Pustaka al-

Husna, 1993), hlm. 6. 
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kepada pendirinya, Syekh Bahauddin Ibn Muhammad al-

Naqsyaband (1388 M), yang berasal dari desa Qasyar Arifan di 

Bukhara Asia Tengah. Sebab ia dikenal sebagai seorang sufi 

yang amat pandai melukiskan kehidupan gaib kepada 

pengikutnya dengan amat menarik, sehingga bergelar 

“Naqsyaband” (pelukis).59 

Jadi tarekat Naqsyandiyah ini dinisbahkan kepada 

seorang sufi besar yang hidup antara tahun 717 H/1317 M – 791 

H/1388 M di kota Bukhara, wilayah Yugoslovakia sekarang. 

nama lengkapnya ialah Muhammad Ibn Muhammad Bahauddin 

al-Uwaisi al-Bukhari al-Naqsyabandi. Ia dilahirkan di desa 

Hinduan yang terletak beberapa kilometer dari kota Bukhara, di 

sini pula ia wafat dan dimakamkan.60 

2. Pengertian Suluk 

Pada dasarnya sebagai makhluk. Secara hakiki bersifat 

kerohanian dan potensi besar bagi mengenal diri sebagai sarana 

mengenal Tuhan.61 Tujuannya berada sedekat-mungkin dengan 

Allah melalui tarikat, karena tarikat adalah jalan yang harus 

ditempuh untuk berada dekat Allah, dengan istigfar, zikir dan lain-

lain. Tarikat, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan 

mengamalkan tauhid, fikih dan tasawuf.  

Dipermulaan Islam ada tarikat Nabawiyah berupa amalan 

yang dilaksanakan secara murni masa Rasul. Dan ada Salafiyah, 

amalan yang dilakukan masa sahabat. Setelah abad II H, terjadi 

perkembangan bertujuan menyucikan diri melalui syariat, tarikat, 

hakikat, makrifat. Syariat, mengamalkan ketentuan syariat secara 

lahiriyah. Tarikat, mengerjakan amalan hati (batin) dengan akidah 

yang kokoh. Hakikat, cahaya musyahadah yang bersinar di hati, 

 
59 Hafidz Dasuki. (ED), Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1994), vol 3, hlm. 10. 
60 Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat, (Semarang, Ramadhani, 

1984), hlm. 47. 
61 10Ahmadi Isa, Ilmu Tarikat, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN 

Antasari, 2005), hlm. 8. 
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hingga mengetahui hakikat Allah dan rahasia alam. Makrifat, 

mencapai kesucian di alam rohani, memiliki pandangan tembus 

(kasyf) dan mengetahui hakikat kebesaran Ilahi.  

Orang sufi menganggap syariat memperbaiki yang nyata, 

tarikat memperbaiki yang tersembunyi, hakikat memperbaiki 

rahasia gaib, dan makrifat mengenal hakikat zat Allah, sifat dan 

perbuatan-Nya. Tarikat menonjol abad XII M ditandai silsilah dan 

pendirinya, karenanya setiap tarikat ada mursyid, cara zikir dan 

upacara ritual, mulanya bersifat individual kemudian menjadi 

organisasi. Awal munculnya di Asia Tengah, Tibristan, Bagdad, 

Irak, Turki, Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura,Thailan dan 

Tiongkok,. Tersebut nama tarikat Rifa’iyah, Syukhrawardiyah. 

 Di Indonesia muncul Qadiriyah, Syaziliyah, 

Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Syattariyah, Sammaniyah, 

Tijaniyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah,62 Rifa’iyah al-Haddad, 

Khalidiyah,  al-Tijaniyah.63  Di abad ke XII H ini tercatat ada 41 

buah tarikat muktabarah yang memenuhi kemuktabarahannya, 

seperti adanya mursyid, cara zikir dan upacara ritual. Sementara di 

dunia Islam ditemukan ada 102 buah tarikat yang namanya 

dinisbahkan kepada pendirinya. 

a. Suluk/Khalwat  

Anggota berstatus pengikut harus mengikuti suluk dan 

pasca suluk. Suluk/khalwat adalah usaha menempuh jalan 

mencapai tujuan kesucian lahir batin. Bentuknya latihan amaliah 

yang mirip dengan teori sufistik. Suluk dari salaka berarti 

menempuh perjalanan bagi mencapai tujuan, pelakunya disebut 

salik.64 Pertama, Suluk pengikut, anggota yang baru memasuki 

 
62 13Sri Mulyati, et. al Mengenal dan Memahami Tarikat-Tarikat 

Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: PT. Pranada Media, 2004), hlm. 9. 
63 15Syafruddin, Tarikat Tijaniyah di Kalimantan Selatan (Studi Sejarah 

dan Motivasi Masyarakat Masuk Tarikat, (Tesis), (Banjarmasin: Pascasarjana 

IAIN Antasari, 2003), hlm. 4. 
64 M. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

cet. II (Revisi) hlm. 286. 



43 

 

  

 

status  pengikut  wajib mengikuti suluk bimbingan mursyid, 

mengamalkan wirid di ruang tertentu yang ada tempat shalatnya. 

Dalam teori sufi disebut zawiyah, ruang pendidikan calon sufi yang 

ada mihrab shalat, zawiyah besar disebut asrama/madrasah.65 

Syaratnya tidak boleh bicara dan makan makanan bernyawa, dan 

yang masak diapi. Bagi yang SDM memadai dan menguasai ilmu 

rohani hanya beberapa hari, bagi yang kurang memadai dan tidak 

sibuk, bisa 10-40 hari. Setelah selesai ia berada pada status 

pengikut dan mulai wajib mengamalkan wirid. 

b. Amalan dan Praktiknya 

Amalan dan Praktiknya menekankan kesucian lahir-batin, 

nuansa sufistiknya tergolong maqam dan hal/ahwal. Maqam adalah 

jalan panjang yang ditempuh sufi agar berada dekat Allah. 

Hal/ahwal, keadaan mental (senang, sedih, takut) datang sendirinya 

tanpa usaha sebagai anugerah Allah.  Ada tujuh maqam kenaikan 

rohani: tobat, wara’, zuhud, faqr, sabar, tawakkal, redha. Hal/ahwal 

ada sepuluh; muraqabah, qurb, hub, khauf, raja’, syauq, uns, 

tuma’ninah, mujahadah, yakin Takwa, ikhlas dan syukur termasuk 

hal/ahwal, jujur dan tauhid termasuk maqam.66 

1. Amalan suluk Yaitu Istigfar, permohonan ampun dengan 

membaca  mirip tobat meski ada perbedaan. Anggota yang 

berstatus tertentu diharuskan membacanya sambil mengingat 

makna, 10.000 kali perhari, bisa menggunakan alat hitung. Bagi 

yang suluk dua hari membacanya 2 x 10.000 kali, hingga 

perkaliannya disesuaikan jumlah hari suluk. Yang suluk 40 hari 

membacanya 40 x 10.000 kali. Beristigfar sangat dianjurkan, 

bernilai mohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda: 

 
65 Ibid, hlm. 287. 
66 Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1977), cet. II, hlm. 49, 77, 99. 
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aku istigfar/bertobat kepada Allah lebih 70 kali perhari (HR. 

Bukhari).67 

2. Bershalawat atas Nabi 10.000 kali perhari, dibaca dengan lisan. 

Yang suluk dua hari membacanya 2 x l0.000 kali, yang suluk 40 

hari x 10.000 kali. Bershalawat sangat dianjurkan (QS.33:56) 

bermakna doa agar dirahmati.68 Banyak hadis yang menyuruh 

bershalawat disertai dengan keistemewaan-keistemewaannya. 

3. Membaca Fatihah 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari 

membacanya 2 x l.000 kali dan yang suluk 40 hari x 1.000 kali. 

Allah mewahyukan tujuh ayat yang dibaca berulang yaitu surat 

Fatihah, ada yang mengatakan tujuh surat yang panjang. 

Membaca Fatihah salah-satu rukun shalat (QS. 15: 87) dan 

menurut Nabi, tidak sah shalat tanpa membaca Fatihah.69 

4. Membaca surat al-Ikhlas 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari 

membacanya 2 x 1.000 kali, yang suluk 40 hari x 1.000 kali. 

Surat ini termasuk sangat penting karena berisi ajaran tauhid. 

Bicara tauhid bukti tekstualnya selalu merujuk surat ini. 

Keistemewaan membacanya sama membaca sepertiga alQur‟an, 

tiga kali membacanya sama membaca sekali khatam al-

Qur‟an.70 

5. Berdo sebanyak 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari 

membacanya 2 x 1.000 kali, yang suluk 40 hari x 1.000 kali. 

Doa ini penggalan ayat 201 al-Baqarah, permohonan 

keselamatan dunia-akhirat dan doa terbaik seorang muslim.71 

6. Membaca doa agar dimudahkan urusan dan bernilai keberkahan. 

Dibaca 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari membacanya 2 x 

 
67 Imam Zakaria bin Yahya al-Syaraf, Riyadh al-Shalihin, 

diterjemahkan oleh Muchlih Shabir dengan judul Terjemah Riyadhal-Shalihin, 

Juz I, (Semarang: PT. Karya Thoha, 1981), hlm. 16. 

 68 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Gema Risalah Press, 1989), hlm. 678 
69 M. Arsyad al-Banjari, Sabilal Muhtadin, Juz I, (Indonesia: Dar al-

Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 136. 
70 Syekh Abd. al-Samad al-Falimbani, Siyar al-Salikin, Juz I, 

(Semarang: Maktabah wa Matbaah Toha Putera, t.th), hlm. 87. 
71 Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 49. 
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1.000 kali, yang suluk 40 hari x 1.000 kali. Selain berusaha 

mengatasi problem diiringi doa mohon jalan ke luar terbaiknya. 

7. Membaca doa tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad rasul Allah 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari 

membacanya 2 x 1.000 kali, yang suluk 40 hari x 1.000 kali. 

Doa ini cukup populer karena sering dibaca menjelang iqamat 

shalat fardhu. 

8. Membaca Subahanallah 1.000 kali perhari, yang suluk dua hari 

membacanya 2 x 1.000 kali, yang suluk 40 hari x 1.000 kali. 

Membaca tasbih diperintahkan (QS.3:41), memuji Tuhan 

(QS.110;3). Setiap selesai shalat fardhu dianjurkan membaca 

kali 33 Subahanallah dan, kali 33 Walhamdulillah ,kali 33 

Allahuakbar 

9. Setiap malam shalat tahajjud yang dianjurkan Islam (QS.17:79), 

dinilai ibadah yang membuat derajat diangkat Allah. Rasul 

melestarikan shalat tahajjud ini manifestasi kesyukuran dan 

pengabdian kepada Allah.72 

10. Shalat Isyraq dan Dhuha. Shalat Isyraq adalah shalat sunat dua 

rakaat setelah matahari terbit, dilanjutkan shalat Dhuha, dua 

rakaat dan paling banyak delapan rakaat, waktunya hingga 

menjelang gelincir matahari.73 

c. Amaliah pasca suluk  

Setelah suluk selesai, pengikut dan pendukung berada pada 

pasca suluk dan menjadi anggota tetap. Berkewajiban 

melaksanakan amaliah yang sama dengan amaliah suluk, ditambah 

membaca zikir dan asma al-husna.74 Hitungan membacanya 10% 

dari jumlah yang dibaca masa suluk, kecuali tahajjud, Isyraq, 

Dhuha tetap dilakukan setiap hari dan malam. Kemudian berzikir 

yang berarti menyebut nama Allah dan keagungan-Nya, bertasbih, 

 
72 Syekh Abd al-Samad al-Falimbani, op.cit, hlm. 93. 
73 Ibid , hlm. 49 
74 Imam Abu al-Qasim al-Qusyairi, op.cit, hlm. 262. 
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tahlil, tahmid, takbir, berdoa, membaca asma al-husna, membaca 

al-Qur’an. 

3.  Macam-Macam Suluk 

Ada tiga macam suluk yang terdapat dalam ajaran thariqat 

diantaranya adalah:75 

a. Suluk dalam Bentuk Ibadah  

Suluk dalam bentuk ibadah ini caranya ialah 

memperbanyak bentuk syari’at serta prosesi yang dimulai dari 

wudhu, shalat sampai dengan dzikir.  

b. Suluk dalam bentuk Riyadhah  

Bentuk suluk atau latihan riyadhah ini bentuknya dan 

pengamalannya ialah meliputi meditasi, betapa, berpuasa, 

menyepikan diri, menjauhkan dari pergaulan kehidupan sehari-hari, 

mengurangi tidur, mengurangi berbicara, mengurangi segala yang 

berhubungan dengan kepentingan duniawi, termasuk memisahkan 

diri dengan anak istri.  

c. Suluk Penderitaan  

Suluk yang ketiga dalam ajaran thariqat ialah latihan untuk 

hidup menderita. Alasan yang dijadikan dasar bahwa orang yang 

tidak pernah merasakan penderitaan dalam hidup dan kesengsaraan, 

maka ia akan lupa diri dan timbul perasaan tinggi hati, sombong 

yang kemudian melupakan siapa dan bagaimana peranan Tuhan 

dalam alam dunia ini.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

bermacam-macam suluk dalam ajaran thariqat yaitu ada dalam 

bentuk ibadah, riyadhah, dan penderitaan. 

4. Larangan-Larangan Bagi Suluk 

Berikut adalah beberapa peraturan, adab dan larangan-

larangan bagi pelaku suluk Kholwat Fil Kholwat yakni :  

a) Peraturan-Peraturan Suluk  

 
75 http://repository.uin-suska.ac.id/6363/3/BAB%20II.pdf diakses pada 

20/11/2019 

http://repository.uin-suska.ac.id/6363/3/BAB%20II.pdf
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1) Mematuhi segala perintah guru mursyid atau petugas 

yang ditunjuk guru mursyid.  

2) Meninggalkan segala larangan dan hal-hal yang tidak 

disukai oleh guru mursyid. 

3) Senantiasa berada di dalam kelambu suluk.  

4) Memakai penutup kepala (surban) setiap kali keluar dari 

kelambu suluk.  

5) Aktif mengikuti seluruh kegiatan di dalam suluk.  

6) Senantiasa siap siaga 10 menit sebelum kegiatan dimulai.  

7) Berpuasa sunnah di siang harinya.  

8) Mendirikan shalat fardlu berjamaah.76  

b) Adab (Tatakrama) Suluk  

1) Senantiasa dalam keadaan suci lahir dan batin.  

2) Mengosongkan hati dan fikiran dari segala sesuatu selain 

Allah.  

3)  Melanggengkan dzikrullah (sesuai dengan tingkatannya 

masingmasing) sebagaimana yang telah ditalqinkan oleh 

Guru Mursyid.  

4) Terus menerus Mujahadah (tidak menuruti hawa nafsu)  

5) Banyak mengingat kematian dan sendirian di dalam 

kubur.  

6) Membatasi pandangan mata dengan menundukkan 

kepala.  

7) Mengurangi bicara, bahkan tidak bicara sama sekali 

kecuali harus.  

8) Mengurangi tidur, bahkan tidak tidur dengan maksud 

mengistirahatkan badan. 

c) Larangan-Larangan Dalam Suluk 

  1) Mengkonsumsi makanan-makanan yang bernyawa.  

2) Berbicara dan bersenda gurau.  

3) Memasuki kelambu orang lain.  

 
76  Risalah suluk Muharrom 1438 hijriyah, hlm 1. 
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4) Meletakkan pakaian dan perlengkapan yang dibawa ke     

dalam kelambu.  

5) Mandi Dilarangnya mandi dalam kegiatan selama suluk 

yakni mempunyai alasan, bahwasannya suluk dalam 

tarekat Jam’iyyah Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah 

Mujaddidiyah ini termasuk suluk musawi, yang mana 

pada pelaksanaannya diharuskan untuk selalu ingat 

seakan-akan bahwasannya ia berada di alam kubur, yang 

mana bisa di nalar bahwa di kuburan tidak mungkin 

melaksanakan mandi.  

6) Membawa hand phone dan alat-alat kecantikan.  

7) Merebahkan kaki dan tidur di luar kelambu.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Risalah suluk muharrom 1438 hijriyah, hlm. 2. 
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BAB V 

PENGARUH SULUK TERHADAP AKHLAK 

A. Pengaruh Suluk Terhadap Akhlak Santri Dayah Darul 

Ulum Abu Lung Ie 

Pengaruh suluk terhadap peningkatan akhlak santri menjadi 

lebih baik dinyatakan 89,3% responden menjawab sangat setuju 

dan setuju, kemudian santri-santri yang mengikuti suluk memiliki 

akhlak yang lebih baik dalam kehidupannya oleh demikian suluk 

sangat dibutuhkan dalam memperbaik akhlak para santri.  Hal ini 

dipengaruhi oleh suluk, kerena suluk tersebut dapat menghantarkan 

bersih jiwa dan akhlak santri menjadi lebih baik.  

Suluk yang diikuti oleh santri dapat mempengaruhi 

akhlaknya menjadi lebih baik, sehingga santri yang sudah 

mengikuti suluk dapat terhindar dari perbuatan buruk, keji dan 

perbuatan yang tidak berguna bagi diri sendiri, jadi santri tersebut 

harus mengikuti suluk agar lebih taat lagi terhadap perintah Allah 

dan menjalakan segala amal ma’ruf. 

Suluk pada intinya yaitu memperbaiki akhlak, memperkuat 

keyakinan akan kesadaran keberaan Tuhan, dan kehendak Tuhan, 

kehendak jiwa serta menyadari kedudukan hamba. Suluk berarti 

tidak akan lepas dari proses mensucikan jiwa yang bersinggasana 

dalam hati seseorang. Dalam proses suluk, seseorang atau salik 

tentunya harus memiliki guru yang murobbin. Yaitu seorang guru 

yang mampu memahami secara lahir maupun batin tentang 

ketuhanan dan telah menjalankan serta mengalami perjalanan suluk 

dalam kehidupannya. 

Saudara memiliki zikir suluk yang khusus dinyatakan 

71,8% responden menjawab sangat setuju dan setuju, hal ini 

dimana zikir tersebut merupakan zikir yang khusus dipersiapkan 

oleh mursyid kepada santri yang baru mengikuti proses 

pelaksanaan  suluk, karena suluk itu memiliki beberapa tahap dan 

tingkatan. 
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Tingkatan yang pertama atau permula itu adalah zikirnya 

seperti membaca La Ilaha Illallah, mengingat Allah didalam hati, 

dan lain-lain. Tingkatan yang kedua berbeda dengan tingkatan yang 

pertama, karena tingkatan kedua itu sedah melewati tingkatan 

pertama dan mursyid memberi zikir yang berbeda kepada santri 

tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan ketiga yaitu berdeda 

pula dengan tingkatan satu dan dua karena semakin sering kita 

melakukan suluk tentu semakin berbeda tingkatan zikir yang 

diberikan oleh mursyid. 

Orang bersuluk lebih baik dari orang orang yang tidak 

pernah bersuluk  dinyatakan 68,7% responden menjawab sangat 

setuju dan setuju, oleh karena itu orang bersuluk lebih baik dari 

pada orang yang tidak bersuluk, karena orang yang mengikuti suluk 

akan diberi  kemuliaan  didunia dan diakhirat oleh Allah SWT. 

Suluk berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan 

menjernihkan pengetahuan.  

Dalam suluk para mursyid membimbing para santrinya 

dengan mengadakan latihan-latihan jiwa dan berzikir, 

membersihkan dirinya dari sifat- sifat yang tercela dan mengisinya 

dengan sifat-sifat yang terpuji dan memperbanyak dzikir dengan 

penuh ikhlas semata-mata untuk memperoleh keadaan tajalli, yakni 

bertemu dengan Tuhan. Orang berlatih baik dalam do’a, dzikir, 

berpuasa maupun mengurangi tidur hanya untuk mendekatkan diri 

kepada Allah meminta ampunan atas segala kesalah dan dosa-

dosanya. 

Zikir suluk dibimbing mursyid lebih baik dari zikir sendiri 

dinyatakan 86,2% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 

Hal ini karena zikir yang dibimbing oleh mursyid akan lebih baik 

dari pada zikir sendiri. Kemudian zikir sendiri itu bagus juga, akan 

tetapi sangat lebih bagus lagi apabila ada yang mengarahkan dan 

memberi bimbingan terhadap zikir yang mau dibaca. 

Menurut para mursyid dalam tarekat, ia mengajarkan pada 

murid- muridnya, khususnya buat mereka yang suluk, bahwa hidup 
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dengan banyak tidur akan mempertebal debu hati dan 

mempertumpulkan akal pikiran. Oleh sebab itu agar hati terang 

menderang, dan alam pikiran senantiasa bisa berpikir secara hakiki, 

maka diperintahkan kepada salik-salik untuk mengurangi tidur, 

yang selanjutnya dalam keadaan terjaga itu diisi dengan doa dan 

dzikir-dzikir. 

Orang suluk tidak dibenarkan makan yang berdarah karena 

dikhawatirkan berpengaruh pada perangai dinyatakan 85% 

responden menjawab sangat setuju dan setuju, Hal ini karena orang 

suluk dilarang untuk memakan makanan yang berdarah. Apabila 

dia memakan makanan yang berdarah bisa berdampak pada malas 

dalam mengerjakan ibadah dan zikir-zikir didalam suluk. 

Seorang salik dalam melakukan amalan suluk untuk 

mencapai kesempurnaan ajaran tarekat perlulah kiranya menekan 

nafsu makan dan menahan lapar. Sesungguhnya menahan lapar 

akan mengurangi nafsu-nafsu keduniaan. Nafsu-nafsu yang 

diredam itu misalnya nafsu syahwat, sifat dengki, iri dan keinginan 

dunia lainnya. Yang mana semua itu harus dilenyapkan atau 

ditekan seminimal mungkin dalam ajaran tarekat. 

 Suluk dibolehkan kepada orang non santri (belum belajar 

kitab) dinyatakan 72,5% responden menjawab sangat setuju dan 

setuju dengan penyataan ini. Suluk yang dilakaukan di Dayah 

Darul Ulum Abu Lueng Ie ini dibolehkan kapada siapa saja yang 

mau dan ingin melakukan kegiata suluk, walapun yang mau 

mengikti suluk itu belum belajar kitab. 

 Dayah darul ulum abu lueng yang mengikuti suluk bukan 

hanya santri saja, akan tetapi semua masyarakat dibolehkan 

melakukan tradisi suluk, misalnya seperti orang ingin mengikuti 

majlis ta’lim tadak ada larangan bagi siapa saja yang mau ikut 

silahkan, asal yang mau ikut itu serius dan yakin bahwa ingin 

melakukan suluk.  



52 

 

  

 

Orang zikir lebih dekat kepada Allah karena zikir 

mengantarkan bersih jiwa  dinyatakan 91,8% responden  

menyatakan sangat setuju dan setuju, orang berzikir itu mempunyai 

kelebihan dan sangat dekat dengan Allah, karena berzikir dapat 

membersihkan hati dari sifat tercela dan terhindar dari  perbuatan 

tidak baik. 

Maka apabila seseorang melakukan zikir dengan sepenuh 

hati Insya Allah hidupnya menjadi damai, aman, tentram, mudah 

rezeki, hidupnya sederhana tapi bahagia. Ketika seorang Muslim 

meninggal dunia, maka harta, istri, anak dan kekuasaan akan 

meninggalkannya. Tidak ada lagi yang bersamanya selain dzikir 

kepada Allah Ta’ala. Saat itulah, amalan dzikir akan memberikan 

manfaat yang luar biasa bagi dirinya.  

Akhlak baik dipengaruhi oleh seberapa banyak ia mengikuti 

suluk dinyatakan 67,5% responden menyatakan sangat setuju dan 

setuju, suluk berarti memperbaiki akhlak, mensucikan amal, dan 

menjernihkan pengetahuan. Kemudian para santri harus mengikuti 

suluk dari permuluan hingga penghabisan atau sudah diberi tahu 

oleh mursyid bahwa suluk sudah berakhir, agar akhlak santri 

menjadi lebih baik.  

Maka suluk itu dapat mempengaruhi akhlak seseorang 

menjadi baik, Semua itu dilakukan dengan segala kesungguhan 

hanya karena zikir kepada  Allah SWT, bukan sekedar untuk 

meraih balasan pahala dan juga diniatkan untuk ibadah bukan 

hanya sekadar ritual kebiasaan. Karena sesungguhnya orang yang 

asyik dengan amaliyahnya, tidak lagi memandang bentuk rupa 

zahir amalan itu, bahkan jiwanya pun telah menjauh dari syahwat 

keduniaan dan akhlaknya menjadi lebih baik. 

Orang suluk memiliki hati yang tentram dalam menghadapi 

syahwat duniawi dinyatakan 86,2% responden menjawab sangat 

setuju dan setuju dengan penyataan ini, orang suluk memiliki hati 

yang damai  dan tentram dalam menghadapi masalah dunia, maka 

apabila seseorang sudah melakukan suluk hatinya bersih dan suci, 
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jika ada masalah yang  menimpa terhadapnya sangat mudah untuk 

menghadapinya baik itu masalah dunia. target hidup kita adalah 

mencapai jiwa yang tenang, atau jiwa yang diridhai oleh Allah. 

Oleh sebab itu suluk yang perlu kita perkuat adalah membersihkan 

jiwa kita agar selalu mendapatkah rahmat atau cahaya dari Allah. 

Dengan mengenal jiwa yaitu dari jiwa amarah, lauwamah, 

sufiah, mutmainah, radiah, mardiah dan insan kamil, tentu akan 

mengenal Tuhan-Nya, karena jiwa-jiwa sebelumnya sudah bersaksi 

kepada Allah seperti yang tertuang dalam surat Al Araf ayat 172. 

Yang artinya jiwa-jiwa suci dalam diri tentu memiliki pengetahuan 

tentang keesaan yang murni, Oleh sebab itu sebagai seorang salik 

sudah seharusnya terus berupaya untuk selalu membersihkan 

jiwanya 

Orang suluk mampu mengatasi kesedihan jiwanya dalam 

menghadap musibah  dinyatakan 91,8% responden menjawab 

sangat setuju dan setuju dengan penyataan ini, kemudian orang 

yang sudah mengikuti suluk mampu menghadapi musibah dan 

cobaan dari Allah SWT. Musibah dan ujian yang datang pada 

orang suluk akan lebih mudah menghadapinya, karena mereka 

yang sudah mengikuti suluk imannya kuat.   

Seorang Mukmin yang pernah mengikuti suluk dengan 

ketakwaannya kepada Allâh Ta’ala, memiliki kebahagiaan yang 

hakiki dalam hatinya, sehingga masalah apapun yang dihadapinya 

di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh atau stres, apalagi 

berputus asa. Hal ini disebabkan keimanannya yang kuat kepada 

Allâh Ta’ala membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan yang 

Allâh Ta’ala berlakukan untuk dirinya maka itulah yang terbaik 

baginya. 

Meskipun Allâh Ta’ala dengan hikmah-Nya yang Maha 

Sempurna telah menetapkan bahwa musibah itu akan menimpa 

semua manusia didunia ini, baik orang yang beriman maupun orang 

kafir, akan tetapi orang yang beriman memiliki keistimewaan yang 

tidak dimiliki oleh orang kafir, yaitu ketabahan dan pengharapan 
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pahala dari Allâh Ta’ala dalam menghadapi musibah tersebut. Dan 

tentu saja semua ini akan semakin meringankan beratnya musibah 

tersebut bagi seorang Mukmin yang sudah mengikuti suluk. 

  Suluk yang tetap menyebabkan kebaikan akhlaknya 

semakin bertambah dinyatakan 76,8% responden menyatakan 

sangat setuju dan setuju dengan penyataan ini, suluk yang tetap 

akan menyebabkan akhlak semakin bertambah dikarenakan orang 

yang bersuluk itu memperbaiki akhlak, sehingga akhlak para santri  

menjadi mulia disebabkan oleh proses suluk. 

Orang suluk berbeda kaifiyatnya dengan orang berzikir 

dinyatakan 91,2% responden menyatakan sangat setuju dan setuju 

dengan penyataan ini, orang yang sudah mengikuti suluk berbeda 

derajat dan tingkatan dengan orang yang berzikir, karena didalam 

suluk ada amalan-amalan yang lain berbeda dengan berzikir. 

Suluk berbeda dengan zikir, perbedaan tersebut suluk 

memiliki tata cara, atauran, larangan, hal yang harus dilakukan 

seperti mandi taubat, mengambil tarekat, puasa sunat, shalat zhuha, 

shalat tahajut, dilarang berbicara banyak dan dilarang makan 

makanan yang berdarah dan lain-lain. Sedangkan zikir tidak 

mempunyai larangan dan aturan seperti suluk. 

Semua orang suluk selalu mendambakan rahmat Tuhan 

walaupun dalam ujian berat dari Tuhan dinyatakan 80% responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju dengan penyataan ini, setiap 

orang muslim pasti mendambakan rahmat dari Tuhan dan 

keridhaannya, orang suluk juga mendambakan rahmat dari Tuhan 

walaupun ujian menimpa terhadapnya tetapi orang suluk 

mempunyai kesabaran yang tinggi terhadap masalah dan ujian yang 

menimpa terhadap dirinya. 

Suluk disertai banyak amal akan membaguskan akhlak 

dinyatakan 80% responden menjawab sangat setuju dan setuju 

dengan penyataan ini, suluk disertai banyak amal akan 
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membaguskan akhlak, suluk mengosongkan diri dari sifat buruk 

dan mengisi dengan akhlak yang bagus.  

Memperbaiki akhlak dengan cara mengikuti suluk, yang 

dapat mempengaruhi akhlak  menjadi bagus dan mempunyai sosial 

yang tinggi dengan masyarakat. Suluk itu membawa dampak 

positif terhadap tingkah laku orang yang sudah mengikuti proses 

suluk dan dapat terhindar dari perbuatan mungkar, keji, iri hati, 

dengki, ghibah dan lain-lain. Orang suluk Insya Allah memiliki 

kebahagiaan didunia maupun diakhirat. 

Suluk yang sedikit pertanda akhlaknya yang sangat rendah 

dinyatakan 63,% responden menjawab sangat setuju dan setuju 

dengan penyataan ini, kemudian suluk yang sedikit tidak 

mempengaruhi akhlaknya menjadi rendah, karena orang yang mau 

mengikuti suluk itu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya 

menjadi baik dan dapat mengontrok diri dari hawa nafsu dunia. 

Dari hasil keseluruhan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa responden menyatakan 80% dari 40 santri sangat setuju dan 

setuju, bahwa suluk itu dapat berpengaruh terhadap akhlak para 

santri Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krung Barona 

Jaya Kabupaten Aceh Besar. 

Maka peneliti menyimpulkan bahwa orang-orang yang 

mengikuti suluk dayah Abu Lueng Ie, mereka seperti sepakat 

dalam melihat perihal pengaruh suluk ini yang membingbing 

mereka kejalan yang lebih baik dan mempunyai akhlak mulia dari 

pada sebelum mereka memasuki suluk.   

B. Hubungan Mursyid dan Pengikut Suluk 

Seorang guru mursyid sangat penting dalam suluk tarekat 

karena seorang murid tidak bisa sampai menuju kepada Allah SWT 

tanpa disertai dengan seorang mursyid yang sempurna. Figur 

mursyid yang sempurna merupakan perantara antara diri sang 

murid dengan Allah SWT untuk dapat meraih derajat mulia di sisi-

Nya.  
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Pentingnya keberadaan mursyid dalam tarekat, yaitu: 

1. Fungsi pertama sebagai pelestari sanad (transmisi) dalam ajaran 

tarekat. Tradisi sanad tidak hanya melekat dalam pembahasan 

ilmu hadits melainkan terdapat juga dalam tarekat, karena 

tarekat yang memiliki sanad atau silsilah yang bersambung 

(muttasil) sampai kepada Rasulullah Saw sajalah yang dapat 

diakui (mu’tabarah) 

2. Mursyid sebagai penyebar benih kalimat tayyibah (talqin). 

Seorang murid tarekat sebelum memasuki ajaran tarekat ia harus 

melakukan proses bai’at terlebih dahulu kepada ahlinya.78 

Sedangkan bagian yang terpenting dalam bai’at adalah talqin 

zikir, karena talqin zikir merupakan pintu masuk untuk 

memasuki inti ajaran tarekat dalam berdzikir secara benar, yang 

membedakan dengan dzikir-dzikir diluar tarekat. 

3. Rabitah yaitu sejenis dengan wasilah hanya saja secara 

spesifiknya lebih berkaitan dengan mursyid tarekat. Pengertian 

rabitah dalam tarekat mempunyai arti khusus; pertama rabitah 

wajib, yaitu menghadapkan dada dan wajah kearah kiblat ketika 

menjalankan shalat, meskipun hakikat shalat adalah menyembah 

Allah SWT bukan menyembah ka’bah sehingga rabitah ini 

disebut sebagai rabitah wajib, kedua rabitah sunnah, yaitu 

seperti gambaran seorang makmum yang memandang gerak-

gerik imamnya dalam melakukan shalat berjama’ah, dan ketiga 

rabitah harus, yaitu seperti melihat sesuatu yang baik disaat kita 

mau mengerjakan suatu amalan.  

4. Tawajjuh arti dari kata tawajjuh sendiri ialah tatap muka, yaitu 

proses mengajar seorang mursyid dengan secara langsung dan 

berhadap-hadapan kepada muridnya. Seiring dalam 

perkembangan tarekat, tawajjuh mempunyai arti khusus yaitu 

ketika suluk tarekat sang murid bertemu langsung dengan 

mursyid dan ia membayangkan hatinya disirami berkah oleh 

sang mursyid lalu seorang mursyid membawa hati ke hadapan 

 
78 Mengenai argumentasi baiat dalam bertarekat terdapat pada QS. al-

Mumtahanah: 12.  
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Nabi saw . Tawajjuh ini merupakan bentuk pendidikan dari sang 

mursyid kepada murid secara langsung dan bertatap muka 

(musahabah) yang dilakukan secara rutin sesuai arahan guru 

mursyid. 

5. Fungsi pemberi irsyad (petunjuk dan bimbingan) kepada murid. 

Seorang mursyid mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

membimbing murid-muridnya yang sedang melakukan suluk 

tarekat baik secara lahir maupun batin. Bimbingan tersebut 

dapat berupa ilmu hal dalam tarekat baik berupa kewajiban 

syarat, dzikir, membersihkan hati dan menjaganya dari penyakit 

hati atau ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

masyarakat.79 

C. Ketenguhan Santri Terhadap Zikir Suluk  

suluk ini dilaksanakan dengan sebuah target tertentu, agar 

nilai dan jumlah bacaan doa maupun zikir sampai pada batasnya. 

Abon tajuddin mengatakan orang-orang yang sedang melaksanakan 

ibadah suluk tidak pernah hentinya bertasbih, kecuali datang waktu 

salat, sahur dan berbuka. 

Para jamaah suluk, bertasbih selama 24 jam tanpa henti, 

bahkan tidurpun mereka masih tetap bertasbih dalam hatinya, 

kecuali hendak berbuka dan salat, adapun durasi suluk bisa 

berlangsung 10 hari, 20 hari, hingga 40 hari, yang dilaksanakan 

sebelum dan sesudah bulan Ramadan, kemidian juga dilaksanakan 

pada bulan zulhijjah (hari idul adha) dan pada bulan maulid nabi 

Muhammad Saw. 

Ada ribuan ayat dan zikir yang dibacakan oleh orang-orang 

yang sedang mengikuti suluk, semuanya untuk membersihkan diri 

dan hati dari perbuatan yang menyimpang, dan kembali kepada 

Allah, saat masih aktif mengikuti suluk, semua santri bergabung 

bersama puluhan peserta suluk lainnya di balai pengajian.  

 
79 Terdapat dalam kitab Majmu’ Rasa’il, tepatnya pada kitab Khulasah 

al-Tasnif fi At-Tasawwuf (1996), hlm 108. 
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Memang benar bagi santri yang mengikuti suluk, kami 

hanya tidur setelah salat subuh selama dua jam, bahkan tidak 

makan daging, ikan, telur dan lainnya. Bagi orang yang suluk 

mereka hanya makan nasi dengan sayur, keteguhan para jamaah 

suluk terhadap larangan yang harus dipatuhi selama proses suluk. 
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BAB VI 

PENUTUP 

  A. Kesimpulan 

 Pengaruh suluk terhadap akhlak santri di Dayah Darul 

Ulum Abu Lueng Ie merupakan sikap yang sangat penting dan 

bahkan harus dimiliki oleh setiap santri, bahkan seorang mukmin 

tidak akan sempurna keimanannya jika tidak memiliki akhlak yang 

terpuji. Namun pada kenyataanya akhlak manusia pada era 

sekarang ini sangat memprihatinkan, hal ini  dibutikan dari  hasil 

observasi yang telah saya lakukan di beberapa tempat di kota banda 

aceh terhadap remaja khususnya dan beberapa orang santri dayah, 

peneliti menemukan fakta seperti seorang santri yang sudah jarang 

bersalaman dengan gurunya apabila berjumpa di perjalanan, seperti 

santri dayah yang semakin jarang membaca bisamillah ketika 

hendak melakukan hal yang baik, seperti makan minum 

berkendaraan memakai baju dan lain sebagainya. 

akhlak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akhlak 

terpuji dan akhlak tercela, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keruntuhan akhlak remaja Islam masa kini. Diantaranya yaitu 

faktor institusi keluarga, faktor pendidikan dan penghayatan 

agama, faktor persekitaran, faktor teman sebaya dan faktor media 

massa, peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh akhlak 

terhadapap pendidikam dan penghayatan agama, salah satu 

pendidikan dan penghayatan agama adalah suluk yang telah 

bertahun-tahun di jalankan dan diterapkan di dayah Darul Ulum 

Abu Lung Ie Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh 

Besar. 

Akhlak santri setelah mengikutin suluk pada tarekat 

Naqsyabandiyah, sebelumnya penulis ingin terlebih dahulu 

menjelaskan apa itu tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat (ath-

Thariqah, jamaknya thara‟iq) secara etimologis berarti: Jalan, cara 

(Al-Kaifiyyah), Metode, sistem (Al-Uslub), Madzhab, aliran, haluan 

(Al-Madzhab), Keadaan (Al-Halah), Pohon kurma yang tinggi (An-
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Nakhlah at-Thawilah), Tiang tempat berteduh, tongkat payung 

(„Amud al-Mizallah). 

 Sedangkan menurut istilah tasawuf, tarekat berarti 

perjalanan seorang salik (pengikut tarekat) menuju Tuhan dengan 

cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh 

seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan 

Tuhan. 

Mursyid sebagai penyebar benih kalimat tayyibah (talqin). 

Seorang murid tarekat sebelum memasuki ajaran tarekat ia harus 

melakukan proses bai’at terlebih dahulu kepada ahlinya. Sedangkan 

bagian yang terpenting dalam bai’at adalah talqin zikir, karena 

talqin zikir merupakan pintu masuk untuk memasuki inti ajaran 

tarekat dalam berdzikir secara benar, yang membedakan dengan 

dzikir-dzikir diluar tarekat. 

Pada dasarnya sebagai makhluk. Secara hakiki bersifat 

kerohanian dan potensi besar bagi mengenal diri sebagai sarana 

mengenal Tuhan. Tujuannya berada sedekat-mungkin dengan Allah 

melalui tarikat, karena tarikat adalah jalan yang harus ditempuh 

untuk berada dekat Allah, dengan istigfar, zikir dan lain-lain. 

Tarikat, cara mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan 

tauhid, fikih dan tasawuf.  

Ada tiga macam suluk yang terdapat dalam ajaran thariqat 

diantaranya adalah: 

a. Suluk dalam Bentuk Ibadah  

Suluk dalam bentuk ibadah ini caranya ialah memperbanyak 

bentuk syari’at serta prosesi yang dimulai dari wudhu, shalat 

sampai dengan dzikir.  

b. Suluk dalam bentuk Riyadhah  

Bentuk suluk atau latihan riyadhah ini bentuknya dan 

pengamalannya ialah meliputi meditasi, betapa, berpuasa, 

menyepikan diri, menjauhkan dari pergaulan kehidupan sehari-

hari, mengurangi tidur, mengurangi berbicara, mengurangi 

segala yang berhubungan dengan kepentingan duniawi, 

termasuk memisahkan diri dengan anak istri.  
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c. Suluk Penderitaan  

Suluk yang ketiga dalam ajaran thariqat ialah latihan untuk 

hidup menderita. Alasan yang dijadikan dasar bahwa orang yang 

tidak pernah merasakan penderitaan dalam hidup dan 

kesengsaraan, maka ia akan lupa diri dan timbul perasaan tinggi 

hati, sombong yang kemudian melupakan siapa dan bagaimana 

peranan Tuhan dalam alam dunia ini.  

Dari hasil penelitian keseluruhan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa semua responden menyatakan 80% setuju 

bahwa suluk dapat berpengaruh terhadap akhlak santri Dayah Darul 

Ulum Abu Lueng Ie Kecamatan Krung Barona Jaya Kabupaten 

Aceh Besar.  

B. Saran  

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan 

saran-saran kepada semua manusia bahwa lebih meningkatkan lagi 

diri kita dalam beragama dan melanjutkan lagi perjuangan-

perjuangan Rasulullah berserta Sahabat dalam mengembangkan 

ajaran Islam. Terutama kepada Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie 

dan kepada semua pihak yang telah membaca skripsi ini sebagai 

berikut : 

1.  Kepada Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie, supaya lebih 

meningkat lagi kegiatan suluk, akhlaknya dan jamaah yang ingin 

mengikuti suluk  semakin bertambah, bukan saja jamaahnya dari 

santri dayah ini tetapi juga dari daerah-daerah lain, semoga 

selalu dalam lindungan Allah dan selalu di pandang baik oleh 

masyarakat sekitarnya. 

2. Kepada semua pihak yang membaca skripsi ini semoga dapat 

termotivasi untuk menulis suluk dan pengaruhnya terhadap 

akhlak santri di Dayah atau Pondok Pesantren manapun, 

karena masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Oleh 

karena itu kita perlu mencari informasi-informasi yang telah 

terjadi disekitar kita. Semoga skripsi ini bisa menjadi sumber 

tambahan untuk penulis skripsi lainnya. 
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ANGKET PENELITIAN 

ANGKET TENTANG SULUK DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP AKHLAK SANTRI DAYAH DARUL ULUM 

ABU LUNG IE KECAMATAN KRUNG BARONA JAYA 

KABUPATEN ACEH BESAR 

TAHUN 2019 

 

 

I. Petunjuk pengisian 

1. Mohon kesediaan saudara mengisi kuesoner dengan jawaban 

yang 

jujur. 

2. Berikan tanda silang (x) di kolom yang sudah disediakan. 

3. Jawaban anda jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap 

pernyataan lain 

4. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih telah bersedia menjadi 

responden, semoga Allah membalas dengan kebaikan yang 

berlimpah. 

5. Berikut arti singkatan pada kolom jawaban : 

 

Keterangan: 

SS     (Setuju Setuju) 

S       (Setuju) 

TS    (Tidak Setuju) 

STS  (Sangat Tidak Setuju) 

 

II. Angket Tentang Suluk dan Akhlak 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Apakah saudara pernah 

mengikuti suluk sehingga 

akhlak saudara menjadi lebih 

baik? 

 

25 13 2 0 

2 Apakah saudara memiliki 

zikir suluk yang khusus? 

 

10 20 5 5 
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3 Apakah orang bersuluk lebih 

baik dari orang orang yang 

tidak pernah bersuluk? 

30 5 5 0 

4 Zikir suluk dibimbing 

mursyid lebih baik dari zikir 

sendiri? 

 

25 10 3 2 

5 Orang suluk tidak dibenarkan 

makan yang berdarah karena 

dikhawatirkan berpengaruh 

pada perangai? 

 

18 20 2 0 

6 Suluk dibolehkan kepada 

orang non santri (belum 

belajar kitab)? 

 

10 20 6 4 

7 Orang zikir lebih dekat 

kepada Allah karena zikir 

mengantarkan bersih jiwa? 

 

30 8 1 1 

8 Akhlak baik dipengaruhi oleh 

seberapa banyak ia mengikuti 

suluk? 

 

10 15 8 7 

9 Orang suluk memiliki hati 

yang tentram dalam 

menghadapi syahwat 

duniawi? 

 

25 10 3 2 

10  Orang suluk mampu 

mengatasi kesedihan jiwanya 

dalam menghadapi musibah?  

30 7 3 0 
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11 Suluk yang tetap 

menyebabkan kebaikan 

akhlaknya semakin 

bertambah? 

 

 

16 15 5 4 

12 Orang suluk berbeda 

kaifiyatnya orang berzikir? 

 

28 10 2 0 

13 Semua orang suluk selalu 

mendambakan rahmat Tuhan 

walaupun dalam ujian berat 

dari Tuhan? 

 

19 12 7 2 

14 Suluk disertai banyak amal 

akan membaguskan akhlak? 

 

29 6 3 2 

15 Suluk yang sedikit pertanda 

akhlaknya yang sangat 

rendah? 

 

10 5 21 4 
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LAMPIRAN SKOR JUMLAH 

No Pertanyaan Skor 

(SS) 

Skor 

(S) 

Skor 

(TS) 

Skor 

(STS) 

Jumlah 

1 Pertanyaan 1 25 13 2 0 40 

2 Pertanyaan 2 10 20 5 5 40 

3 Pertanyaan 3 30 5 5 0 40 

4 Pertanyaan 4 25 10 3 2 40 

5 Pertanyaan 5 18 20 2 0 40 

6 Pertanyaan 6 10 20 6 4 40 

7 Pertanyaan 7 30 8 1 1 40 

8 Pertanyaan 8 10 15 8 7 40 

9 Pertanyaan 9 25 10 3 2 40 

10 Pertanyaan 10 30 7 3 0 40 

11 Pertanyaan 11 16 15 5 4 40 

12 Pertanyaan 12 28 10 2 0 40 

13 Pertanyaan 13 19 12 7 2 40 

14 Pertanyaan 14 29 6 3 2 40 

15 Pertanyaan 15 10 5 21 4 40 
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