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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tarekat Naqsyabandiyyah 

Asal usul tarekat dalam Islam adalah berasal dari syariat Islam itu sendiri dengan 

mencontoh kepada kehidupan kerohanian Rasulullah Saw. Sangat rasional bila 

dikatakan bahwa semua sunnah Nabi Saw. tidak dapat dipahami jika hanya menelaah 

hadis-hadisnya secara tekstual dan kontekstual, tanpa melalui tarekat. Sebabnya 

adalah, tarekat merupakan pembuktian tentang adanya sesuatu yang pernah 

diamalkan oleh Nabi Saw. tidak dapat pula dipungkiri bahwa para sahabatlah yang 

melihat langsung segala amalan-amalan Nabi Saw. Kemudian, mereka 

menyampaikannya kepada generasi sesudahnya secara berturut ke tabiin hingga 

pengikut tabiin dan orang-orang sesudahnya secara berkesinambungan. Petunjuk-

petunjuk dan bimbingan dari generasi ke generasi itulah yang sampai kepada kita 

yang diistilahkan dengan tarekat. 

Cara hidup kerohanian Rasulullah itu diikuti oleh sahabat-sahabat beliau yang 

utama Abu Bakar, Umar dan Ali Bin Abi Thalib, hidup kerohanian yang demikian 

juga terdapat pada kerohanian Ahlussufah yang menjadi contoh oleh para ahli zuhud 

di kemudian hari. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari pada Abu 

Umamah r.a. 

Artinya:Apa-apa yang ditumpahkan Allah akan sesuatu barang 

kedalam dadaku, malahan aku tumpahkan aku 

tumpahkan pula kepada Abu Bakar, maka beratlah iman 

Abu Bakar. Kemudian berkata Rasulullah Saw: jikalau 

ditimbang iman Abu Bakar  dengan iman isi bumi ini, 

sesungguhnya sesunguhnya lebih berat iman Abu Bakar. 
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Yang memberatkan iman Abu Bakar ialah lantaran ilmu hikmat atau ilmu rahasia 

yang ditumpahkan Rasulullah kedalam dada Abu Bakar.
15

 

Tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang mementingkan soal-soal 

peribadatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini terlihat pada 

landasan tasawuf, jika dilihat, orang-orang mengatakan bahwa hakikatnya hidup di 

dunia ini hanyalah untuk melaksanakan perintah Allah serta berusaha mendekatkan 

diri kepada-Nya. Dalam mencapai hal tersebut haruslah dengan mensucikan jasmani 

dan rohani dari segala sifat-sifat kejahatan dan mengisi diri dengan segala sifat-sifat 

terpuji.
16

 Sedangkan orang-orang yang bertasawuf, mereka menempuh suatu jalan 

hidup yang selalu mendekatkan diri dengan cara dzikir kepada-Nya.
17

 

Pertumbuhan pengamalan Islam seperti munculnya banyak tarekat dalam 

Islam pada dasarnya sama dengan latar belakang munculnya banyak mazhab dalam 

fikih dan banyak aliran dalam ilmu kalam. Didalam kalam berkembang aliran-aliran 

seperti, Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Asy’ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. 

Didalam fikih juga ada mazhab seperti, mazhab hanafi, maliki, Hanbali Syafi’i, 

Zhahiri, Syi’i, dan lain-lain. Didalam tasawuf juga berkembang banyak mazhab, 

yang disebut dengan Tarekat. Tarekat dalam tasawuf jumlahnya jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan perkembangan mazhab dalam fikih dan kalam, oleh karna itu 

dapat dikatakan bahwa tarekat juga memiliki kedudukan atau posisi sebagaimana 

mazhab dan firqah- firqah tersebut didalam syariat Islam.
18

 

Ajaran-ajaran dalam tarekat dapat dibedakan menjadi dua; yaitu ajaran-ajaran 

yang bersifat khusus dan umum. Ajaran yang bersifat khusus yaitu amalan yang 

benar-benar harus dilaksanakan oleh pengikut sebuah tarekat, dan tidak boleh di 

amalkan oleh orang luar tarekat tau pengikut tarekat lain. Amalan khusus ini bisa 

dilakukan secara individual,(fardiyyah) maupun secara kolektif (jama’ah). Ajaran-

ajaran yang bersifat umum yaitu amalan-amalan yang ada dan menjadi tradisi dalam 

tarekat, dan amalan ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat Islam di luar pengikut 
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tarekat, Amalan ini bisa dilakukan secara individual (fardiyyah) maupun secara 

kolektif (jama’ah).
19

 

Pemikiran yang mendasari tasawuf adalah karena Allah merupakan zat yang 

maha suci, maka zat yang maha suci itu tidak akan dapat di dekati kecuali oleh 

sesuatu yang suci pula. Oleh karna itu tarekat merupakan suatu jalan yang ditempuh 

dalam rangka penyucian diri untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. 

Tarekat Naqsyabandiyyah adalah suatu tarekat yang didirikan oleh 

Muhammad ibn Bahâ‘ al-Dîn al-Uwaysî al-Bukhârî (717-791 H/ 1318-1389M). 

Naqsyaband berarti lukisan atau penjagaan bentuk kebahagiaan hati. Bahâ‘ al-Dîn 

Naqsyabandi juga dikenal sebagai ahli dalam memberi lukisan kehidupan yang gaib-

gaib.
20

 Ia digelari dengan al-Naqsyabandiyyah karna mampu menempa dan mengukir 

berbagai sifat  keutamaan dan kebaikan dalam hati setiap insan yang menjadi 

pengikutnya. 

Tarekat Naqsyabandiyyah adalah tarekat Nabi Muhammad Saw yang di 

ajarkan pada para sahabat-sahabat dan di asuh oleh Muhammad ibn Bahâ‘ al-Dîn al-

Uwaysî al-Bukhârî Syekh Naqsyabandiyyah yang di amalkan oleh para murid-

muridnya. Tarekat Naqsyabandiyyah sangat ketat dalam menjalankan syari’ah, amal 

yang fardhu dan yang sunnah, memelihara akhlak yang baik menjaukan bid’ah dan 

sifat-sifat yang buruk. 

Ciri yang menonjol dari tarekat Naqsyabandiyyah ini adalah di ikutinya 

syari’ah secara ketat, keseriusan dalam beribadah, menolak musik, tari-tarian, dan 

yang paling dianjurkan ialah selalu berzikir didalam hati,
21

 selanjutnya M. Solihin 

dan Rosihon Anwar menambahkan ciri-ciri tarekat Naqsyabandiyyah yang menonjol 

ialah; upaya yang serius memengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa 

serta mendekati negara pada agama.
22

  

Pada dasarnya tarekat adalah suatu metode untuk menuntun seorang murid 

secara berencana dengan jalan pikiran, perasaan dan tindakan terkendali terus 

menerus pada suatu rangkaian dari tingkatan-tingkatan untuk dapat merasakan 
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hakikat yang sebenarnya. Namun sebelum mempelajarinya seseorang harus terlebih 

dahulu mendalami Al-Qur’an dan Hadits dan selalu bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu. 

 

2.2 Ajaran Tarekat Naqsyabandiyyah 

Sebagai sebuah organisasi Islam yang populer di dunia Islam memiliki misi untuk 

mengembalikan kehidupan umat Islam pada masa sekarang ini seperti kehidupan 

pada masa Rasulullah. Di dalam tarekat Naqsyabandiyyah memiliki sebelas tema 

pokok yang tercakup didalam ajarannya, adapun maksud dari kesebelas ajaran itu 

ialah: 

1. Husy dar dam (sadar sewaktu bernapas) yaitu memelihara keluar masuknya 

nafas dari kemungkinan lupa kepada Allah, sehingga hati selalu hadir dan 

ingat kepada-Nya. 

2. Nazar bar qadam (menjaga langkah) yakni seorang murid saat berjalan 

menjaga langkah-langkahnya agar melihat ke arah kakinya, saat duduk 

hendaklah memandang lurus ke depan, tidak boleh melihat kepada lainnya 

agar tujuan ruhaninya tidak dikacaukan oleh segala hal yang ada di 

sekelilingnya. 

3. Safar dar watan (melakukan perjalanan di tanah kelahirannya) artinya 

melakukan perjalanan batin, berpindah dari sifat manusia yang kotor kepada 

sifat malaikat yang suci. 

4. Khalwat dar anjuman (sepi ditengah keramaian) yaitu menyibukkan diri 

dengan terus menerus berzikir kepada Allah. 

5. Yad kard (ingat) yakni terus menerus mengulangi nama Allah, zikir nafi 

istbât(ungkapan atau kalimat lâ ilâha illâ Allâh), atau bacaan zikir 

lainnya,baik dalam hati maupun secara lisan. 

6. Baz gasyt (kembali) demi mengendalikan hati supaya tidak condong kepada 

hal-hal yang menyimpang, hendaklah seorang murid mengulangi zikir nafi 

istbât  dan ketika berhenti sebentar membaca kalimat “ilâhî anta maqsûdîwa 

ridâka matlûbî” (Oh Tuhan ku, Engkaulah tujuanku dan kereleaan-Mu-lah 

harapanku). Sehingga terasa dalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki dan 

semua  makhluk ini lenyap dari pemandangannya. 
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7. Nigah nasyt (waspada) yaitu menjaga pikiran dan perasaan terus menerus 

sewaktu melakukan zikir , untuk mencegah supaya pikirannya tidak 

menyimpang dari pada Allah dan untuk memelihara pikiran dan perilaku 

seseorang agar tetap sesuai dengan makna kalimah tersebut. 

8. Yad dasyt (mengingat kembali) yakni penglihatan yang diberkahi, secara 

langsung menangkap dzat Allah, yang berbeda dari sifat-sifat dan nama-

nama-Nya, mengalami bahwa segalanya berasal dari Allah yang Maha Esa. 

9. Yukuf zamani (memeriksa penggunaan waktu seseorang) artinya mengamati 

secara teratur  bagaimana seseorang menghabiskan waktunya.  

10. Wukuf adadi (memeriksa hitungan zikir) yakni dengan hati-hati seseorang 

mengulangi kalimah zikir tanpa pikirannya mengembara kemana-mana. Zikir 

itu di ucapkan dengan memelihara biangan ganjil, misalnya ketika melakukan 

zikir nafi istbât, disudahi pada kali ketiga, kelima sampai kali yang ke dua 

puluh satu, sebagaimana yang ditentukan sebelumnya. 

11. Wukuf qalbi (menjaga hati tetap terkontrol) hal ini dapat dilakukan dengan 

menjaga kalbu agar senantiasa berzikir kepada Allah dan merasa berada di 

hadirat-Nya.
23

 

 

2.3 Tinjauan Mengenai Pesantren  

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah 

satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat perkembangan 

masyarakat muslim di Indonesia. Pesantren juga disebut sebagai institusi pendidikan 

yang berada di bawah pimpinan seorang atau beberapa kiai dan dibantu oleh 

sejumlah santri senior serta beberapa anggota keluarganya. Kata pesantren atau santri 

berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Di luar pulau Jawa lembaga 

pendidikan ini disebut dengan nama lain seperti; surau(di Sumatra Barat), dayah (di 

Aceh), dan pondok (daerah lain).
24

 

Secara terminologis, pesantren didefenisikan sebagai lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk mempelajari, mendalami menghayati, dan mengamalkan 
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ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari.
25

 Adapun ciri-ciri umum pesantren sebagai berikut; 

1. Pondok.  

Dalam tradisi pesantren pondok merupakan asrama bahwa santri 

tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan kiai. 

2. Masjid.  

Mesjid adalah unsur dasar yang harus dilimiki pesantren, karena ia 

merupakan tempat utama yang ideal untuk mendidik dan melatih santri.  

3. Mengajarka kitab-kitab klasik. 

Pada garis besarnya bidang-bidang ilmu dari kitab-kitab Islam klasik 

yang biasa diajarkan pesantren ialah; Nahu(tata bahasa Arab), saraf(sistem 

bentuk kata Arab), fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan cabang-

cabang ilmu agama lain. 

4. Santri. 

Santri terbagi dua macam, pertama; santri mukim adalah santri yang 

selama menuntut ilmutinggal didalam pondok yang disediakan pesantren. 

Kedua; santri kalong adalah santri yang tinggal diluar komplek pesantren, 

baik dirumah sendiri maupun maupun dirumah penduduk-penduduk disekitar 

lokasi pesantren.
26

 

Di dalam buku Ensiklopedi Islam mengatakan bahwa pesantren berakar dari 

tradisi Islam itu sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pesantren memiliki kaitan yang erat 

dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta 

bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam 

bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai oleh terbentuknya kelompok-kelompok 

organisasi terekat yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid-wirid 

tertentu.
27

 Pemimpin tarekat itu disebut kiai, yang mewajibkan pengikut-pengikutnya 

untuk melaksanakan suluk selama empat puluh hari dalam  setahun dengan cara 

tinggal bersama sesama anggota tarekat dalam sebuah masjid atau mushallah untuk 

melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan sang kiai.  
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Di samping mengajarkan amalan-amalan tarekat, para pengikut juga diajarkan 

kitab-kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Aktivitas 

yang dilakukan oleh pengikut-pengikut tarekat ini kemudian dinamakan pengajian. 

Ddalam perkembangan selanjutnya lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang 

menjadi lembaga pesantren.
28

 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini difokuskan pada masalah perkembangan tarekat Naqsyabandiyyah di 

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan  untuk mengetahui  

persepsi alumni pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar terhadap eksistensi 

tarekat Naqsyabandiyyah di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. Penelitian atas tarekat Naqsyabandiyyah sebelumnya sudah banyak dikaji 

oleh para mahasiswa muslim, baik itu mahasiswa yang mencari gelar strata satu, 

strata dua dan bahkan untuk mendapatkan gelar doktoral. Berikut beberapa di 

antaranya: 

1. Sejauh peneliti membaca dan memukan karya-karya yang membahas 

Naqsyabandiyyah, seperti yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

IAIN SUSKA Pekanbaru pada tahun 1993 oleh Ahmad yang berjudul 

“Animo Masyarakat Terhadap Tarekat Naqsyabandiyyah Di Kecamatan 

Tanah Putih”. hanya berusaha menggambarkan minat masyarakat terhadap 

Tarekat Naqsyabandiyyah, dan hasilnya masyarakat yang mengikuti  tarekat 

hanya sebatas kalangan masyarakat berusia 40 tahun keatas, disini tidak ada 

dijelaskan bagaimana alumni pondok pesantren menilai tarekat 

Naqsyabandiyyah. 

2. Selanjutnya karya dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Indrawati pada 

tahun 2001, IAIN SUSKA yang berjudul “Fanatisme Terhadap Guru Dalam 

Tarekat Naqsyabandiyyah Di Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar”. 

Disni berusaha  menjelaskan keadaan para pengikut tarekat Naqsyabandiyyah 

yang begitu fanatik terhadap sang guru, dan pada skripsi ini pula dipaparkan 

bentuk-bentuk fanatik yang terdapat dalam tarekat ini, diantaraya: selalu 
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melakukan ziarah kerumah guru yang masih hidup dan ke makam guru yang 

sudah meninggal. 

3. Pembahasan mengenai tarekat Naqsyabandiyyah, selanjutanya penulis jumpai 

dalam bentuk skripsi yang dikarang oleh Abdul Hadi tahun 2005 di IAIN 

SUSKA Pekanbaru yang berjudul “Tradisi Khalwat Dalam Tarekat 

Naqsyabandiyyah Di Kecamatan Kampar”. Hanya menjelaskan khalwat dan 

tidak menjelaskan tata cara pelaksanaannya sarta dampak yang terjadi di 

Kecamatan Kampar.  

4. Selanjutnya penullis jumpai mengenai tarekat Naqsyabandiyyah dalam 

bentuk laporan penilitian oleh salah seorang dosen UIN SUSKA RIAU 

Fakultas Ushuludin tahun 2009 oleh DR. M. Arrafie Abduh. M.Ag dengan 

judul Negeri Seribu Suluk (Memahami Realiatas Keagamaan Jama’ah 

Tarekat Naqsyabandiyyah Di Kabupaten Rokan Hulu) 

5. Demikian juga dengan skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuningsih seorang 

mahasiswi UIN SUSKA RIAU, 2014 yang berjudul “Dinamika Suluk Dalam 

Tarekat Naqsyabandiyyah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung 

Kabupaten Kampar”. Pada skipsi ini pengarang berusaha menggambarkan 

amalan yang dilakukan par jama’ah tarekat Naqsyabandiyyah, setelah itu 

pengarang juga menggambarkan hasil yang diterima seseorang yang telah 

mengikuti tarekat berupa semakin kuatnya ketauhidan para pengikut tarekat, 

namun pada skripsi ini tidaklah dijeaskan mengenai pendapat masyarakat 

terutama generasi muda mengenai tarekat Naqsyabandiyyah. 

6. Kenyataan yang serupa juga penulis jumpai dalam karya-karya membahas 

Tarekat Naqsyabandiyyah, seperti yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau  pada tahun 2014 

dalam bentuk laporan penelitian oleh Eny Rosyidah yang berjudul ”Pengaruh 

Tarekat Naqsyabandiyyah Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa 

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”. Dalam laporan penelitian ini Eny 

Rosyidah mengatakan bahwa pengaruh Tarekat Naqsyabandiyyah banyak 

sekali, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan masyarakat, di 

antaranya mempererat hubungan kekeluargaan, pergaulan semakin 

bertambah, kesabaran semakin meningkat, mudah mencari solusi masalah 

dan memberikan ketenangan jiwa. 
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7. Selain dari skripsi dan laporan penelitian juga juga penulis jumpai dalam 

karya-karya yang diterbitkan oleh sejumlah penerbit komersial tarekat 

Naqsyabandiyyah. Di antara yang bisa penulis kemukakan dalam tinjauan 

pustaka ini adalah, karya Fuad Said yang berjudul hakikat tarekat 

Naqsyabandiyyah. Dalam buku ini, Fuad Said menulis tentang pengertian 

tarekat Naqsyabandiyyah, perkembangan dan pengaruh tarekat 

Naqsyabandiyyah, pendiri serta silsilah, zikir, rabithah, berkhalwat dan lain 

sebagainya.   

 

Berdasarkan tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya sebelum 

penelitian ini yang mengkaji secara khusus tentang eksistensi tarekat 

Naqsyabandiyyah dikalangan alumni pondok pesantren Islamic Centre Al-Hidayah 

Kampar yang ada di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Oleh 

karna itu, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

seperti apakah eksistensi tarekat Naqsyabandiyyah dikalangan alumni pondok 

pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada di Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang mana mereka lebih cendrung  

mempelajari keagamaan diwaktu pesantren dahulunya, dan juga penelitian ini 

diharapkan nantinya akan menambah khazanah ilmu keislaman khususnya di bidang 

tarekat. 

 


