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MOTTO 

 

           

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku. 

(Q.S. Adz-Zariyat ayat 56) 

 

“When you feeling blue, remember why you started” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط a ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 ‟ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal (a) panjang= Â misalnya قال  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang= î misalnya قيل  menjadi qîla 

Vokal (u) panjang= Û misalnya دون  menjadi dûna 

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan „iy” : agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah di 

tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ـو  misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) =  ـيـ  misalnya خير menjadi khayru 
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C. Ta’ marbȗthah )ة( 

Ta‟ marbȗthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbȗthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الر سالة للمدرسة menjadi 

al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  فى

 .menjadi fi rahmatillah رحمة هللا

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )ال( ditulis huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 

2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Living Qur‟an : Tradisi Ratib Samman dalam Tarekat 

Naqsabandiyah di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru dalam 

Prespektif al-Qur‟an”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan 

Pekanbaru dan pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi Ratib Samman tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan 

secara sitematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan hasil 

penelitian berupa kata, kalimat, gambar taupun skema. Hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tradisi Ratib Samman ini berasal dari 

ajaran tarekat Sammaniyah dan pelaksanana tradisi tersebut merupakan hasil 

presepsi dari para pembesar ajaran tarekat terhadap terhadap Q.S. ali-Imran ayat 

191 yang juga dijadikan sebagai landasan dalil utama dalam pelaksanaan tradisi 

ini. Didapati juga bahwa pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi ini diperbolehkan, 

karena sesuainya pelaksanaan tradisi dengan ayat al-Qur‟an berkenaan zikir yang 

ada, dan adanya hadis nabi yang berkaitan dan menjelaskan tentang proses 

pelaksanaan tradisi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan tradisi ini 

memiliki dalil landasan masing-masing, mulai dari waktu pelaksanaan, proses 

pelaksanaan serta ayat-ayat ataupun kalimat zikir yang dibacakan saat 

berlangsungnya proses tradisi. Model tradisi seperti ini juga sudah dilakukan sejak 

zaman khalifah Abu Bakar as-siddiq. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwasannya pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab 

Rokan Pekanbaru sesuai dengan ajaran islam, terdapat dalil ayat al-Qur‟an 

ataupun hadis yang sesuai dan menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi tersebut, 

serta adanya pengaruh spiritual yang dirasakan oleh para santri yang mengikuti 

tradisi, yakni ketenangan hati dan kekhusyukan dalam pelaksanaan ibadah. 

 

Kata kunci : Tradisi Ratib Samman, zikir, Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan 

Pekanbaru, living quran.  
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ABSTRACT 

 

This thesis is titled “Living Qur‟an : Ratib Samman tradition in Syekh Abdul 

Wahab Rokan Pekanbaru foundation in the prespective of al-Qur‟an”. This 

research aims to find out the implementation of Ratib Samman tradition, 

prespective al-Qur‟an about the tradition and spiritual influence felt by the 

students when or after they participated the tradition. This type of research is 

compare between field research to search about the implementation of Ratib 

Samman tradition and the spiritual influence felt by the students in the tradition 

and use library research to find out al-Qur‟an‟s prspective about the Ratib 

Samman tradition. One of the verses of the qur‟an that became the foundation of 

this tradition is surah ali-Imran verse 191. After doing research, the author finds 

that does not contradict with the qur‟an or the hadith, all verses are used in 

accordance with the interpretation of the verse and there are hadith that relating 

with the tradition. 

Keyword : Ratib Samman tradition, dhikr, Syekh Abul Wahab foundation, living 

qur‟an. 
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 الملخص

 

موضوع ىذا البحث "عادة راتب مسان يف مؤسسة الشيخ عبد الوىاب روكن بيكنبارو يف 
)دراسة تطبيقية قرأنية(". الغرض من ىذا البحث دلعرفة تنفيذ عادة راتب مسان يف نظرة القرآن الكرمي 

مؤسسة الشيخ عبد الوىاب روكن بيكنبارو يف نظرة القرآن الكرمي وما أثرىا الديين للطالب عند 
تنفيذىا. ىذا البحث حبث ميدانيب وىو حبث مرتب جيمع العلومات من ادليدان ويقدمها باأللفاظ 

والصور والقائمة. بعد أن مت البحث، يعرف أن عادة راتب مسان صدرت عن طريقة مسانية واجلملة 
. وىذه العادة مباح يف 191وصدر تنفيذىا من فكرة أكابر القوم بأخذ دليل من سورة آل عمران 

 نظرة القرآن الكرمي ألهنا مطابقة بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الذي يبحث فيو األحاديث ادلتعلقة
هبذه العادة. وىناك أدلة يف تنفيذىا، إما يف وقتها وتطبيقها وآياهتا والفاظ ذكرىا ادلقروءة يف نتفيذ 
ىذه العادة وغري ذلك. وكان ىذه العادة قد وجدت منذ عصر اخلليفة أبو بكر بن الصديق. ومن 

رىا ىو نتيجة البحث، يعرف أن ىناك أثر ديين يف نفس الطالب عند تنفيذ ىذه العادة. وأث
اطمئنان القلوب بذكر اهلل تعاىل واخلشوع يف العبادة. وخالصة القول أن نتفيذ عادة راتب مسان يف 
مؤسسة الشيخ عبد الوىاب روكن بيكنبارو يطابق شريعة اإلسالم بوجود األدلة من القرآن الكرمي 

بذكر اهلل تعاىل واحلديث النبوي ووجود األثر الديين للطالب يف تنفيذىا وىو اطمئنان القلوب 
  واخلشوع يف العبادة.

 

عادة راتب مسان, مؤسسة السيخ عبد الوىاب روكن بكنببارو, ذكر, تطبقة  الرئسة : الكلمات
 قرانة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zikir ditinjau dari segi bahasa berarti mengingat, sedangkan menurut istilah, 

zikir berarti membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah
1
. Dalam 

Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, zikir diartikan dengan ingat, maksudnya 

mengingat Allah SWT. dengan maksud mendekatkan diri kepada-Nya. Zikir 

merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia guna mengingat kebesaran dan 

keagungan Allah SWT. agar manusia tidak lupa terhadap penciptanya serta 

terhindar dari penyakit sombong dan takabur.2 

Perintah berzikir banyak ditemui didalam ayat al-Qur‟an, salah satunya 

terdapat dalam Q.S. al-Ahzab ayat 41-42 

                          

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang 

sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 

Zikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan waktu, 

zikir merupakan kehidupan hati yang hakiki, jika aktifitas zikir telah hilang dari 

diri seorang hamba maka dia bagaikan tubuh yang tidak mendapatkan makanan
3
, 

menjadi lemah dan tak berdaya karena  lalai dan kurang mengingat kepada Allah 

SWT. 

Allah menyifati ulil albab, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebut 

Rabbnya, baik dalam keadaan berdiri, duduk bahkan berbaring. Orang-orang yang 

                                                             
1
 Ismail Nawawi, Risalah Pembersih Jiwa: Terapi Perilaku Lahir dan Batin dalam 

Prespektif Tasawuf, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2008), hlm. 44  
2
 Taufiq Abdullah, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 

2002), Jilid V, hlm. 61. 
3
 Abd al-Razzaq Al-Shadr, Fiqhu Ad‟Iyah wa Azkar, terj. Misbah “Berzikir Cara Nabi, 

Merengkuh Puncak Zikir, Tahmid, Tasbih, Tahlil dan Hauqalah”, (Jakarta: Hikmah PT. Mizan 

Publika, 2007), hlm. 16. 
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senantiasa mengingat Allah akan mendapatkan ketenangan hati, sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S. Ar-Ra‟d ayat 28 

                          

   
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. 

Kata tenang dalam ayat di atas memiliki arti dan dimensi yang sangat luas, 

yakni mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang sempurna yang 

diinginkan setiap manusia. Zikir bukan hanya ibadah yang bersifat batiniyah, 

tetapi juga qalbhiyah. Makna tenang berarti pula kesenangan dan ketenangan 

berada di sisi Allah. Merasa tentram mengingat kepadaNya, sebagai perlindungan 

dan permohonan pertolongan. Ayat ini pula bermakna bahwa Allah berhak untuk 

diingat.
4
 Imam Nawawi menyatakan bahwa zikir yang afdal adalah dilakukan 

bersamaan baik dalam lisan ataupun hati. Jika harus salah satunya, maka di hati 

adalah yang paling utama.
5
 

Adapun tujuan berzikir adalah mensucikan jiwa dan membersihkan hati 

serta membangun nurani, maka siapa yang diberi hidayah untuk melakukanya 

maka ia telah diberi kesempatan untuk menjadi Wali Allah SWT. Berzikir, 

menyebut, dan mengingat-ingat janji dan kebesaran Allah SWT menjadikan hati 

menjadi tentram, jiwa menjadi hidup, kehidupan selalu dinaungi oleh 

kebahagiaan.
6
 

Zikir merupakan salah satu ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan, 

karena tidak terbatas oleh waktu tempat, dan tidak mempunyai syarat khusus 

untuk melakukannya, zikir pula dapat dilakukan walau hanya dilafzkan di dalam 

hati. Pelaksanaan zikir dapat dilaksanakan secara sendirian atau berjamaah. Ketika 

membaa zikir secara sendirian, orang-orang dapat melakukan zikir dimanapun 

                                                             
4
 M. Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Syafi‟i, 2007), hlm. 20 

5
 Ibid.,  hlm. 244. 

6
 M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an tentang Zikir dan Do‟a , (Jakarta: Lentera Hati, 

2006), hlm.1. 
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asal tempat itu sui, begitu juga saat melaksanaan zikir secara berjamaah. Hanya 

saja, saat melakukan zikir berjamaah, biasanya pelaksanaan akan dipimpin oleh 

satu orang dan sisanya mengikuti dengan suara yang pelan ataupun didalam hati. 

Dikarenakan pelaksanaannya yang mudah dan mempunyai banyak 

manfaat, tidak sedikit kelompok masyarakat menjadikan zikir sebagai tradisi. 

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan dari suatu kelompok masyarakat.
7
 Mereka menjadikan zikir 

sebagai tradisi yang dibaca rutin denga menghafap keamanan dan ampunan dari 

Allah SWT untuk diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. 

Begitu juga dengan Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 

Yayasan yang terletak di jl. H.R. Soebrantas kota Pekanbaru ini juga memiliki 

tradisi zikir berjamaah yang rutin dilakukan, tetapi berbeda dengan pelaksanaan 

zikir pada umumnya, pelaksanaan tradisi zikir berjamaah di yayasan ini dilakukan 

dengan posisi berdiri dengan menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri sembari 

melafazkan bacaan zikir dengan suara yang besar, juga peserta pelaksanaan tradisi 

zikir yang hanya dilakukan oleh para laki-laki saja, tradisi ini diberi nama Ratib 

Samman. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari besar 

Islam dan acara penting di Yayasan seperti HUL Yayasan ataupun peresmian 

gedung baru, terkadang juga dilakukan untuk memohon perlindungan dari mara 

bahaya.
8
 

Muhammad Zulhendri mengataka, ratib adalah kumpulan lafaz al-Qur‟an, 

zikir dan doa yang disusun secara rutin dan teratur. Ratib juga berarti kumpulan 

doa dan zikir yang dibaca secara rutin. Kata Samman sendiri berasal dari nama 

pendiri Tarekat Sammaniyah yakni Muhammad bin Abdul al-Karim al-Madani al-

Syafi‟i al-Samman atau yang lebih dikenal dengan nama Syeikh Muhammad 

Samman. Ratib ramman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru 

                                                             
7
 Umanailo, M., and Chairul Basrun. "Perubahan Sosial di Indonesia: Tradisi Akomodasi 

dan Modernisasi." 
8
 Wawancara dengan Yunan, tanggal 26 mei 2019.  Di Yayasan Syekh Abdul Wahab 

Rokan, Pekanbaru. 
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dilakukan oleh sekelompok orang-orang pilihan, yang terdiri atas khalifah dalam 

tarekat dan santri laki-laki di yayasan ini. 

Dalam formasi pelaksanaan, mereka membuat lingkaran besar yang bagian 

tengah lingkaran akan diisi oleh pemimpin bacaan, kemudian membaca kalimat 

zikir dan penggalan ayat al-Qur‟an secara lantang yang dipimpin oleh satu orang 

sembari membuat gerakan berputar dan menggoyangkan tangan dan badan 

mereka.
9
 Pelaksanaan tradisi ini diawali dengan membaca niat, dilanjutkan dengan 

pembacaan takhtim lalu zikir dan lafaz ayat al-Qur‟an, kemudian ditutup dengan 

doa. Salah satu landasan dalil dari tradisi ini adalah Q.S. ali – Imran ayat 191
10

 

                      

                     

  
“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka” 

 

Dari ayat diatas, mereka meyakini bahwa gerakan zikir tidak terbatas pada 

satu posisi saja, karna bisa saja dilakukan dalam keadaan duduk, baring ataupun 

berdiri. Tidak ada pembatasan pada gerakan ataupun waktu tertentu. Pelaksanaan 

zikir dalam berbagai keadaan ini dikarenakan kewajiban mengingat Allah dapat 

dilakukan disetiap saat dan sebagai salah satu jalan untuk memohon perlindungan 

Allah. Respon masyarakat terhadap teks al-Qur‟an ini dikenal dengan istilah living 

qu‟an
11

 

                                                             
9
 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 

203. 
10

 Wawancara dengan Muhammad Zulhendri, tanggal 29 juni 2019, di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan, Pekanbaru. 
11

 Heddy Shri Ahimsa Putra, The living al-qur‟an : Beberapa Prespektif Antropologi, 

(Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012), vol. 20, hlm. 4. 
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Adbul Mustaqim menjelaskan bahwa, tafsir bisa berupa respon atau 

praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran al-Qur‟an, 

bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam melakukan dan 

berinteraksi dengan al-Qur‟an itulah yang disebut dengan living qur‟an (al-Qur‟an 

yang hidup) di tengah kehidupan masyarakat.
12

 Didi Junaedi juga menambahkan, 

seringkali praktek-praktek yang dilakukan masyarakat, berbeda dengan muatan 

tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat al-Qur‟an itu sendiri.
13

 

Living qur‟an juga dapat bermaksud makna dan fungsi al-Qur‟an yang riil 

dipahami dan dialami masyarakat muslim, yakni memfungsikan al-Qur‟an dalam 

kehidupan praktis yang terbentuk atas praktek pemaknaan al-Qur‟an yang tidak 

mengacu pada pemahaman atau pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan adanya 

anggapan keutamaan dari unit-unit tertentu teks al-Qur‟an, bagi kehidupan praktis 

kehidupan keseharian umat.
14

 

Berangkat dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam 

tentang tradisi ini dan melakukan penelitian dengan judul “TRADISI RATIB 

SAMMAN DALAM TAREKAT NAQSABANDIYAH DI YAYASAN SYEKH 

ABDUL WAHAB ROKAN PEKANBARU (KAJIAN LIVING QUR’AN).”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab 

Rokan Pekanbaru? 

2. Bagaimana pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi Ratib Samman di 

Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru?  

 

 

 

                                                             
12

 Adbul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur‟an dan Tafsir, (Yogyakarta:  Idea Press, 

2015), hlm. 104. 
13

 Didi Junaedi, “Living Qur‟an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian al-Qur‟an, 

(Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. 

Cirebon), Dalam Journal of al-Qur‟an and Hadith Studies. Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 173. 
14

 M. Mansyur, dkk,  Metodologi Penelitian Living Qur‟an dan Hadis, (Yogyakarta: TH. 

Press, 2007), hlm. 5. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan 

Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi Ratib 

Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru dalam prespektif al-Qur‟an. 

b. Mengetahui pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi Ratib Samman di 

Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah bagian yang menggambarkan garis-garis 

besar atau kerangka suatu penelitian. Pemaparan dilakukan perbab, lengkap 

dengan informasi ringkas tentang topik pembahasan serta tujuan yang hendak 

dicapai melalui pembahasan tersebut.
15

 Penelitian ini diuraikan dalam lima bab, 

dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut : 

BAB I berisi pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, 

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II, yakni tinjauan pustaka. Berisi penjelasan tentang Teori tradisi, 

Ratib Samman, living Qur‟an,  dan ditutup dengan tinjauan kepustakaan. 

BAB III, yakni metode penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data 

dan teknik analisa data. 

                                                             
15

 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 

Makalah, Sinopsis, Proposal dan Skripsi (edisi revisi), (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 

2015), hlm. 72. 
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BAB IV, merupakan pemaparan jawaban dari pertanyaan yang telah 

diformulasikan dalam rumusan masalah, berupa hasil penelitian, analisa hasil dari 

pembahasan. 

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan atas hasil 

penelitian dan saran dari peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru 

Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru yang saat ini 

dipimpin oleh Syekh Ismail Royan, didirikan pada tanggal 21 November 

tahun 1979 bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1400 H oleh H. Ahmad 

Royan (alm) dan istrinya Hj. Faridah (almh) yang dikukuhkan melalui akta 

notaris Syawal Sultan Diatas nomor 56. Nama yayasan ini diambil dari 

nama seorang ulama yang mengembangkan tarikat Naqsabandiyah dan 

pejuang Islam di Indonesia yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan yang berasal 

dari Besilam, Langkat, Sumatera Utara. Yayasan ini diresmikan pada 

tahun 1985 oleh Gubernur Riau yang saat itu dijabat oleh H. Imam 

Munandar (alm).  

2. Profil Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru 

a. Alamat 

Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru terletak di jl. 

H.R.Soebrantas no. 62 km 2,5 kel. Sidomulyo Barat kec. Tampan. 

Kode pos 28294. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

b. Visi dan Misi 

Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru memiliki visi 

dan misi berikut : 

a) Visi 

Menjadikan Pesantren Babussalam yang melahirkan 

generasi Islami, yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak 

mulia serta berbudaya melayu, mandiri, berdaya saing tinggi dalam 

dunia global. 

b) Misi 

a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya melayu sebagai 

teras proses pendidikan di Pesantren Babussalam 

 

8 



 9 

b. Menerapkan manajemen mutu secara konsisten 

c. Melaksanakan proses belajar-mengajar menurut acuan standar 

nasional pendidikan Indonesia dan tuntutan perkembangan 

dunia 

d. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informatika 

disemua jenjang 

e. Memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi 

pembelajaran dalam pemutakhiran proses pembelajaran 

f. Mengkreasi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang 

menyenangkan. 

Saat ini Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru atau yang lebih 

dikenal dengan nama Pondok Pesantren Babussalam mempunyai 2 program, 

diantaranya : 

a) Bidang Sosial 

Dalam bidang sosial, kegiatan di yayasan ini berupa majelis ta‟lim dan 

panti asuhan yang diberi nama Panti Asuhan Muslimin, anak-anak yang 

dirawat di panti asuahn ini akan disekolahkan hingga lulus SMA/sederajat 

di Pondok Pesantren Babussalam yang ada di yayasan ini. 

b) Bidang Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, yayasan bertujuan meningkatkan pendidikan 

masyarakat dalam bidang agama dan umum, yang mana seluruh jenjang 

pendidikan yang ada di yayasan ini memiliki akreditasi A dengan 

menggunakan dua kurikulum, yakni kurikulum dari Dinas Pendidikan dan 

kurikulum pesantren. Sekolah yang terdapat di yayasan ini terdiri dari 

tingkat TK hingga SMA yang diberi nama Pondok Pesantren Babussalam, 

dimana para pelajar tingkat SMP-SMA diharuskan tinggal di asrama yang 

sudah disediakan. 
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B. Landasan Teori 

1. Tradisi 

a. Pengertian Tradisi 

Tradisi berasal dari bahasa latin, tradition yang berarti 

diteruskan atau kebiasaan. Menurut istilah, tradisi adalah sesuatu yang 

sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian yang melekad di 

dalam kehidupan masyarakat. Tradisi biasanya berupa informasi yang 

diteruskan turun temurun dari generasi ke generasi baik secara tertulis 

ataupun lisan, cara inilah yang mebuat suatu tradisi tetap terjaga. 

Tradisi biasanya berasal dari urf atau yang biasa dikenal dengan adat 

istiadat yang munul di tengah masyarakat dan menjadi kebiasaan.
16

 

Kata tradisi di dalam kamus antropologi mengandung makna 

yang sama dengan kata adat istiadat yang berarti kebiasaan yang 

bersiat magis religious dari kehidupan sekelompok masyarakat 

meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang kemudian 

menjadi suatu sistem berupa peraturan yang mengatur tindakan atau 

perbuatan masyarakat tersebut.
17

 Sedangkan kata tradisi di dalam 

kamus sosiologi berarti kepercayaan secara turun temurun yang 

dipelihara.
18

  

Beberapa ahli mengemukakan makna tradisi sebagai berikut : 

1. C.A. Van Peursen 

Tradisi adalah proses pewarisan atau penerusan nilai-nilai 

norma, adat istiadat, kaidah dan harta. Tradisi dapat diangkat, 

diubah, ditolak ataupun digabungkan dengan beraneka ragam 

perbuatan manusia.
19

 

 

                                                             
16

Syaikh Mahmud Syaltut, Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah 

perkara Ghaib dan Bid‟ah), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121. 
17

 Ariyono dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1985), hlm. 4.   
18

 Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1993), hlm. 459.   
19

 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988), hlm. 11. 
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2. Piotr Sztompka 

Tradisi adalah warisan masyarakat dari masa lalu. Tradisi 

dapat berupa benda ataupun gagasan yang berasal dari masa lalu 

yang masih terjadi atau berlaku hingga saat ini, belum rusak 

ataupun punah.
20

 

3. Hasan Hanafi 

Tradisi adalah segala warisan dari masa lampau yang 

masuk dalam kehidupan masa sekarang dan masih dilakukan.
21

 

b. Fungsi Tradisi 

Edward Shils menjelaskan beberapa fungsi tradisi bagi 

masyarakat, yakni : 

1. Menyediakan fragmen warisan historis yang bermanfaat bagi 

msyarakat. Tradisi sama halnya dengan sekumpulan gagasan dan 

material yang dapat digunakan oleh manusia dalam melakukan 

tindakan baik sekarang ataupun yang bersifat membangun di masa 

depan 

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan dan 

aturan yang sudah ada. Semua hal ini memerlukan pembenaran 

agar dapat mengikat para anggota kelompok masyarakat. 

3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan dan 

memperkuat loyalitas terhadap suatu kelompok. Tradisi daerah 

baik kota ataupun komunitas lokal memiliki fungsi yang sama, 

yakni mengikat anggotanya dalam bidang tertentu. 

4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan 

dan rasa tidak puas pada kehidupan modern.
22

 

                                                             
20

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 

hlm. 69. 
21

 Mohammad Nor Hakim, Islam Nasional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dan 

Pemikiran Hasan Hanafi, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) hlm. 29 
22

 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007),  

hlm. 75 
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c. Macam-macam tradisi 

Beberapa bentuk tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia, diantaranya : 

1. Tradisi Ritual Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, 

salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat 

beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan 

dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan 

tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud 

dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang 

satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan 

oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang 

diwariskan secara turun temurun.  

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai 

ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak 

dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan 

sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. 

Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-

ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. 
23

 

2. Tradisi Ritual Budaya 

Banyak tradisi yang dilakukan oleh msyarakat berkenaan 

dengan ritual budaya, semua itu tergantung dengan budaya masing-

masing daerah dengan tujuan dan maksud tertentu. Seringkali 

tujuan yang dituju adalah demi keselamatan, tentang sesuatu yang 

akan terjadi di masa depan, wujud dari rasa syukur terhadap suatu 

rezeki ataupun permohonan perlindungan dari sesuatu yang 

mengganggu kehidupan.
24

 

                                                             
23

 Suber Budhi Santoso, Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam 

Analisa Kebudayaan, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 27 
24

 Darori Amin, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm.131   
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2. Ratib Samman 

a. Pengertian Ratib Samman 

Ratib )رتيب( secara bahasa berarti tersusun, teratur, tertib.
25

 

Menurut KBBI, ratib adalah puji-pujian atau doa kepada Tuhan yang 

diucapkan berulang-ulang seperti Lailahailallah, Allahu akbar, zikir.
26

 

Secara istilah ratib adalah kumpulan lafaz al-Qur‟an, zikir dan doa 

yang disusun secara rutin dan teratur. Ratib juga berarti kumpulan doa 

dan zikir yang dibaca secara rutin. Dalam istilah tasawuf, ratib 

diartikan sebagai suatu bentuk zikir yang dipakai oleh guru atau ulama 

besar untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu oleh seseorang atau 

beberapa orang dalam beberapa jemaah sesuai dengan aturan yang 

telah ditentukan oleh penyusunnya. 

Ratib biasanya disusun oleh guru besar di tarekat dan 

diamalkan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah 

dan do‟a untuk kepentingan hajat atau keinginan dan memohon 

perlindungan. Zikir-zikir yang dijadikan ratib itu biasanya terdiriatas 

pilihan ayat-ayat al-Qur‟an yang bermakna tahlil (mengesakan Allah), 

tasbih (menyucikan Allah), tahmid (memuji Allah), taqdis 

(menyucikan Allah), istighfar (memohon ampunan Allah), hauqollah 

(membesarkan nama Allah), salawat Nabi dan do‟a-do‟a lainnya. 

Ratib juga dapat berupa kumpulan dari potongan ayat al-Qur‟an dan 

asmaul husna.
27

 

Kata samman sendiri berasal dari nama pendiri Tarekat 

Sammaniyah yakni Muhammad bin Abdul al-Karim al-Madani al-

Syafi‟i al-Samman atau yang lebih dikenal dengan nama Syeikh 

                                                             
25

 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 

2015), hlm. 314 
26

 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1175. 
27

 Muhammad Ibnu al-Karim Quraisy al-Madani al-Samani. Manuskrip: Ratib Samman. 

(Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1913) hlm. 674 
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Muhammad Samman.
28

 Dalam kitab Manaqib Syekh al-Waliy al-

Shyahir sendiri dijelaskan bahwa Syeikh Samman adalah seorang 

tokoh sufi yang menggabungkan antara syariat dan tarekat (al jami 

baina al-syariah wa al-thariqah). Hal yang menarik dari tarekat ini 

adalah selain corak yang dianutnya, yakni corak wahdatul wujud yang 

dianggap tidak bertentangan oleh syariat,
29

 juga karena tarekat ini 

adalah gabungan beberapa tarekat seperti tarekat al-Qadiriyah dan 

Naqsabandiyah.
30

 

b. Sejarah Ratib Samman 

Ratib ini disusun sendiri oleh Syeikh Samman dan 

disebarkannya kepada murid-muridnya dalam jamaah tarekat zikir 

samman. Kewenangannya melakukan penyusunan semua ini karena ia 

merupakan seorang sufi dan mursyid dalam sebuah tarekat. 

Tarekatnya ini kemudian tersebar sampai ke wilayah Sudan, europia 

dan Asia Tenggara.
31

 Di Indonesia sendiri, ajaran ratib samman ini 

telah tersebar luas keseluruh pelosok nusantara. 

Ratib Samman biasanya dilakukan untuk memperingati hari 

raya besar Islam, terjadinya musibah dalam suatu tempat, perayaan 

atas sesuatu yang terjadi di daerah tersebut, pemenuhan nazar ataupun 

sebagai permohonan doa perlindungan terhadap sesuatu yang tidak 

disukai. Pelaksanaan Ratib Samman dipimpin oleh seorang salik 

(orang tarekat) atau tokoh yang diagungkan dalam daerah setempat 

yang telah mendapat bai‟at dan peserta lainnya tidak ditetapkan, 

biasanya berasal dari anggota tarekat lainnya ataupun masyarakat 

setempat yang bukan merupakan anggota tarekat. Mereka membuat 

                                                             
28

 Azyumardi Azra. Jaringan Ulama Timur Tengah Kepulauan Abad XVII dan XVIII; 

Akar Pembaruan Islam di Indonesia. (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 159 
29

 Anonim. Manaqib Syekh  al-Waliy al-Syahir Muhammad Samman. (Jakarta: Syirkah 

Maktabah al-Madinah, t.t), hlm. 4 
30

 Wawancara dengan Muhammad Zulhendri, tanggal 30Desember 2019, di Yayasan 

Syekh Abdul Wahab Rokan, Pekanbaru 
31

 Ahmad Purwadaksi. Ratib Samman dan Hikayat Syeikh Muhammad Samman; 

Suntingan Naskah dan Kajian Isi. hlm. 370 
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senuah lingkaran yang mengelilingi pemimpin dan para pengikutnya, 

melantunkan kalimat zikir serta menggerakkan anggota badan 

sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpinnya. Suara mereka mula-

mula pelan, lalu bertambah cepat dengan terus mengulang-ulang lafaz 

zikir yang diucapkan oleh pemimpinnya.
32

 

 Pelaksanaan Ratib Samman dipimpin oleh seorang salik 

(orang tarekat) atau tokoh yang diagungkan dalam dareah setempat 

yang telah mendapat bai‟at, dan peserta lainnya tidak ditetapkan, 

biasanya berasal dari anggota tarekat lainnya ataupun masyarakat 

setempat yang bukan anggota tarekat. Mereka membuat sebuah 

lingkaran yang mengelilingi pemimpin dan para pengikutnya, 

melantunkan kalimat zikir serta menggerakkan anggota badan 

sebagaimana yang dilakukan pemimpinnya. Suara mereka mula-mula 

pelan, lalu bertambah cepat dengan terus mengulang-ulang lafaz zikir 

yang diuapkan oleh pemimpin.
33

  

Ratib Samman dikenal dengan dinamismenya. Dalam 

sepanjang pelaksanaan tradisi, pemimpin dan pengikut lainnya akan 

terus menerus bergerak dalam gerakan ritmis yang khas di pusat 

lingkaran orang-orang yang mengelilinginya dengan berputar.
34

 

Mereka akan tetap terus melakukan gerakan tersebut sembari 

melafazkan kata zikir dengan lantunan yang keras.
35

 Pelaksanaan 

tradisi ini diawali dengan membaca niat, dilanjutkan dengan 

pembacaan takhtim lalu zikir dan lafaz ayat al-Qur‟an, kemudian 

ditutup dengan doa.
36

 

                                                             
32 C. Snouck Hurgronje, Aceh: Rakyat Aceh dan Adat Istiadatnya, (Jakarta: INIS, 1997) 

hlm. 182 
33

 C. Snouck Hurgronje. Aceh: Rakyat Aceh dan Adat Istiadatnya. (Jakarta: INIS, 1997), 

hlm. 182 
34

 Op Cit., hlm. 366 
35

 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 

203 
36

 Wawancara dengan Muhammad Zulhendri, tanggal 29 Desember 2019, di Yayasan 

Syekh Abdul Wahab Rokan, Pekanbaru. 
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c. Tradisi Ratib Samman di Berbagai Daerah 

1. Palembang 

Pelaksanaan Ratib Samman di Palemban bisa memakan 

waktu enam sampai tujuh jam. Meski ritual ini harus dipimpin oleh 

salik (orang yang telah dibaiat) orang yang mengikuti pembacaan 

ratib ini bisa saja berasal dari luar anggota tarekat. Ada empat 

bagian dalam pembacaan Ratib Samman, di kalangan pengikut 

tarekat ini yaitu: pertama membaca shalawat dan salam kepada 

Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya dan juga ke pendiri 

tarekat. Kedua, membaca zikir laa ilaha ilallah dengan enam 

variasi yang berbeda dalam dua nada suara dan tempo.  

Dari enam variasi itu, tiga pertama dibaca dengan posisi 

duduk, yang dikenal dengan ratib duduk. Sisanya dibaca sambil 

berdiri, yang dikenal dengan ratib berdiri, dengan ketukan kaki 

dan goyangan badan ke sana ke mari. Ketiga membaca zikir 

ketujuh, yakni membaca ahum! ahum! ahum! disertai dengan 

menari dalam lingkaran, dan diakhiri dengan membaca ahil! ahil! 

ahil! Keempat adalah membaca zikir terakhir yang berbunyi am! 

ah! am!.
37

 

Adapun Ratib Samman yang terdapat dalam Majelis Taklim 

Ummatu Wahidah terdiri dari beberapa kalimat thoyyibah, di 

antaranya adalah:  

a. Tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. 

b. Shalawat kepada Rasulullah, dan kepada para keluarga, 

sahabat-sahabat, istri-istri, dan keturunannya.  

c. Tawasul kepada Syekh Muhammad Sammân, kemudian para 

wali Allah dari timur hingga barat bumi.  

d. Seruan kepada Allah.  

e. Memberikan salam kepada Syekh Muhammad Sammân.  
                                                             

37
 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Muktabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.  

204 
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f. Memberikan salam kepada Rasulullah.  

g. Istigfar.  

h. Nâfi-itsbât dan Kidungan.  

i. Tilawah al-Quran.  

j. Shalawat kepada Nabi Muhammad.  

k. Takbir.  

l. Tawasul kepada para wali Allah dan Syekh-syekh pembesar 

tarekat.  

m. Tawasul kepada dewan mursyid tarekat Sammâniyah.  

n. Puji-pujian. 

Ratib ini dilakukan dengan duduk dan biasanya dipimpin 

oleh salah satu anggota jama`ah yang telah dibaiat. Ratib Samman 

yang ada pada Majelis Taklim Ummatu Wahidah tetap dijaga 

keasliannya turun temurun hingga sampai sekarang. Ratib Samman 

ini telah banyak tersebar, namun yang membedakan dengan Ratib 

Samman yang ada di tempat lain biasanya terletak pada tawasul 

kepada para masyayikh.
38

 

Tradisi pembacaan ratib samman dalam komunitas tarekat 

Sammaniyah di Palembang digunakan dalam berbagai tradisi sosial 

keagamaan kemasyarakatan, antara lain dibaca pada acara 

pernikahan, menempati rumah baru, pembayaran nadhar, syukuran, 

selamatan dan lain sebagainya yang kesemuanya tersebut sebagai 

manifestasi dari ungkapan rasa syukur atas segala ni‟mat yang 

telah diberikan oleh Allah Swt dan ingat kepada-Nya. Bahkan pada 

saat terjadinya perang Menteng di Palembang pada abad 19, para 

pejuang melakukan tradisi Ratib Samman sebagai penguat dan 

penyemangat sebelum perang. Mereka menjadikan ayat-ayat al-

Qur‟an yang menjelaskan tentang keutamaan jihad sebagai 

                                                             
38
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penyemangat mereka, mereka yakin bahwa Allah tidak akan 

menyia-nyiakan perjuangan mereka.
39

 

Di Palembang juga tak jarang apabila ada masyarakat yang 

hendak melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas tadi, mereka selalu 

membaca ratib Samman sebagai bagian dari rangkaian acara, hal 

inilah yang menyebabkan ratib Samman menjadi sangat populer 

dan dikenal di masyarakat kota Palembang karena selain dibaca 

oleh komunitas tarekat Sammaniyah pada hari-hari tertentu bahkan 

juga dibaca oleh masyarakat umum lainnya yang ada di kota 

Palembang dalam kegiatan tradisi sosial keagamaan sehari-hari dan 

dikenal dengan sebutan beratib Samman.
40

 

2. Banjar 

Pelaksanaan tradisi ratib samman di daerah Banjar 

memiliki versi tersendiri, mereka menggunakan zikir tiaft isbat, 

yakni bacaan laa ila ha ilallah yang dibaca 166 kali, kalimat Allah 

yang dibaca 66 kali dan perkataan Hu yang dibaca sebanyak 77 

kali. Ratib ini rutin dilakukan secara berjamaah di masjid setelah 

shalat subuh dan magrib yang dipimpin oleh pemimpin tarekat 

setempat. 

Zikir tarekat sammaniyah di daerah Kalimantan Selatan 

tampak jauh berbeda dan seikit lebih praktis dari yag dicetuskan 

oleh Syekh  Muhammad Saman. Hal ini dapat disebabkan oleh 

syekh  atau guru tarekat sammaniyah di Kalimantan Selatan telah 

memodifikasi ratib tersebut dan lebih menyesuaikannya dengan 

keadaan zaman sekarang. Bentuk zikir ini juga tampaknya juga 

dipengaruhi oleh lafal zikir yang ada didalam tarekat Khalwatiyah 

                                                             
39
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40
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Qadiriyah yang sama-sama mempunyai lafal Hu pada kalimat 

zikirnya. 

3. Jakarta 

Pelaksanaan Ratib Samman di Jakarta dilakukan pada 

setiap malam jum‟at setelah shalat isya yang dipimpin oleh imam. 

Runtutan pelaksanaan terdiri atas : 

a. Membaca surah al-mulk 

b. Membaca surah al-fatihah 28 kali 

c. Membaca surah al-ikhlas 100 kali 

d. Membaca surah at-taubah ayat 127 dan 128 

e. Membaca Ya Latif sebanyak 19 kali 

f. Membaca surah as-Syu‟arra ayat 19 sebanyak 20 kali 

g. Membaca Ya Latifan bi Khalqihi (Yang maha Mengetahui 

makhluk-Nya), Ya Aliman bi Khalqihi (Yang maha Baik 

terhadap hamba-Nya), Iltaf Bina Ya Latif ya Ali ya Khair 

(Kasihanilah kami wahai yang Maha Lembut, yang maha 

Tinggi, yang Maha Baik) sebanyak 3 kali 

h. Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 100 kali 

i. Membaca surah ad-Dhuha hingga surah al-Lahab dan surah 

Ikhlas sebanyak 3 kali 

j.  Membaca surah al-Falaq dan surah an-Naas 

k.  Membaca surah al-Baqarah 163, 225 dan 284-286 

l.  Menutup bacaan ratib dengan membaca asmaul husna, 

salawat Nabi dan do‟a. 

4. Sudan 

Tarekat ini masuk ke Sudan atas jasa Syekh Ahmad At-

Tayyib bin Basir yang sebelumnya belajar di Makkah pada tahun 

1800 M. Syekh  Ahmad menginginkan adanya perbaikan terhadap 

praktik-praktik keagamaan sesuai dengan agama Islam yang benar. 

Ia memberikan berbagai perintah tentang bermacam-macam aspek 

keagamaan, seperti pengasingan (pingitan) terhadap kaum wanita 
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dan pembagian tanah kepada rakyat, dan berusaha memodifikasi 

berbagai praktik keagamaan masyarakat Sudan yang pada waktu 

itu dilakukan sebagai tradisi. Ini semua bertujuan untuk 

menyesuaikan tradisi mereka dengan ajaran-ajaran syariat. 

Pelaksanaan ratib samman di daerah Sudan tidak jauh 

berbeda dari pelaksanaan di daerah lainnya. Bacaan ratib terdiri 

atas bacaan la ila ha ilallah sebanyak 166 kali dengan pelafalan 

kata la ila dengan nada panjang, ha dengan nada pendek dan kata 

ilallah dengan penekanan dan suara yang keras. Lalu melafazkan 

kata Allah sebanyak 66 kali. Ibadah ini biasanya dilakukan pada 

malam jum‟at setelah melakukan shalat isya berjamaah.
41

 

d. Tarekat Naqsabandiyah 

1. Sejarah Tarekat Naqsabandiyah 

Tarekat Naqsabandiyah dicetuskan oleh seorang ulama 

yang bernama Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ia berasal dari Asia 

Tengah. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa “naqsyabandi” 

merupakan nama sebuah daerah di Turki, tempat lahirnya Syekh 

Bahauddin. Menurut Syekh Najmudin Amir, kata “naqsabandiyah” 

berasal dari dua kata dalam bahasa arab, yakni “naqsyi” yang 

berarti ukiran atau gambar dan “band” yang berarti ukuran atau 

gambar besar. Maka kata “naqsyabandiyah‟ berarti ukiran atau 

gambar yang terlukis pada suatu benda, melekat dan tak 

terpisahkan seperti menempel disebuah bendera besar. Kata ini 

juga bisa berasal dari nama pendirinya, yakni Bahauddin 

Naqsaband Bukhari.
 42

 

Masuknya tarekat Naqsabandiyah di Indonesia dibawa oleh 

Syekh Abdul Wahab yang berasal dari Rokan, Riau. Untuk 

                                                             
41

 http://dzat-alif-satunggal.blogspot.com/2016/11/sekilas-tarekat-sammaniyah.html, 

diakses pada tanggal 21 Februari 2020 
42

 H.A. Fuad Said, Hakikat Tarekat Naqsabandiyah (Jakarta : PT. al-Husna Zikra, 2005), 

hlm. 26 

http://dzat-alif-satunggal.blogspot.com/2016/11/sekilas-tarekat-sammaniyah.html


 21 

mengembangkan ajaran tarekat Naqsabandiyah, Syekh  Abdul 

Wahab memulainya di Rokan hingga ke sepanjang pesisir pantai 

Timur Sumatera-Siak, Tembusai di Riau sampai ke Kerajaan Kota 

Pinang, Bilah Panai, Asahan, Kualuh, Deli Serdang hingga ke 

Basilam di Langkat. Di Besilam Syekh  Abdul Wahab membangun 

desa dan madrasah Babussalam guna pengembangan ajaran tarekat, 

walaupun sempat meninggalkan Babussalam karena dituduh 

melakukan pemalsuan uang oleh penguasa Belanda pada masa itu, 

ia akhirnya kembali lagi ke Babussalam melalui undangan Sultan 

Langkat. 

Berdasarkan silsilah, tarekat Naqsabandiyah ini menduduki 

urutan ke-17 dari pendiri tarekat tersebut yakni Baha‟ al-Din al-

Naqsabandiyah, dan urutan yang ke-34 dari Nabi Muhammad 

SAW
43

 dan memiliki silsilah spiritual atau sumber yang berasal 

dari Khalifah Abu Bakar as-Siddiq.
44

 Dikarenakan tarekat ini 

berasal dari tarekat sahabat, yakni Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, 

tarekat ini juga dikenal dengan nama tarekat Shiddiqiyah.
45

  

Silsilah dalam tarekat adalah geneologi otorita spiritual. 

Silsilah menjelaskan jalur penerimaan tarekat oleh seseorang. 

Dengan demikian silsilah berfungsi sebagai identitas keotentikan 

ajaran, sekaligus sebagai sumber otoritas seseorang dalam tarekat. 

Pokok Ajaran Syekh Abdul Wahab Rokan adalah 

keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Kegiatan yang 

dilakukan Syekh  Abdul Wahab Rokan dan pengikut tarekatnya 

tidak hanya berzikir dan bersuluk. Syekh  Abdul Wahab Rokan 
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juga membuka perkebunan karet, jeruk manis dan lada hitam, 

mengembangkan peternakan perikanan serta mendirikan 

percetakan, serta aktif mengikuti kegiatan politik. 

2. Biografi Syekh Abdul Wahab Rokan 

Tidak diketahui secara pasti tanggal kelahirannya, karena 

terdapat dua pendapat, mengenai kelahiran tersebut. Ada yang 

mengatakan, ia lahir 19 Rabi‟ul Akhir 1230 H/ 28 September 1811 

M. Pendapat lainnya ialah 10 Rabi‟ul Akhir 1246 H/28 September 

1830 M.8 Dari dua pendapat yang ada, pendapat pertama lebih 

mendekati kebenaran, karena disesuaikan dengan usianya yang 

diperkirakan sekitar 115 tahun. Namun tanggal wafatnya tidak 

diperselisihkan, yaitu 21 Jumadil Awal 1345 H atau 27 September 

1926 M. Begitu juga tempat kelahirannya tidak diperselisihkan, 

yaitu di Kampung Danau Rinda, Rantau Binuang Sakti, Negeri 

Tinggi, Rokan Tengah, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. 

Nama kecilnya ialah Abu Qasim. Orang tuanya bernama 

Abdul Manap bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji 

Abdullah Tembusai. Nama terakhir, yang dikenal dengan Haji 

Abdullah Tembusai, merupakan seorang ulama terkenal di daerah 

Riau yang mempunyai banyak murid yang tersebar di berbagai 

daerah, termasuk di daerah Tapanuli. Ayahnya bernama Abdul 

Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah 

Tambusai, seorang ulama besar yang „abid dan cukup terkemuka 

pada saat itu. Sedangkan ibunya bernama Arbaiyah binti Datuk 

Dagi bin Tengku Perdana Menteri bin Sultan Ibrahim yang 

memiliki pertalian darah dengan Sultan Langkat.
46

 

Seperti kebanyakan anak-anak semasanya, pendidikan awal 

Abu Qasim dimulai dengan memasuki pendidikan agama. Abu 

Qasim belajar kepada seorang ulama terkenal dari Sumatera Barat 
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yang bernama Haji Muhammad Saleh. Setelah mengikuti 

pendidikan beberapa tahun, Abu Qasim melanjutkan pelajaran 

kepada guru lainnya di Tembusai, yaitu Maulana Syekh  Haji 

Abdul Halim saudara dari yang Dipertuan Besar Sultan Abdul 

Wahid Tembusai dan Syekh Muhammad Saleh Tembusai, dua 

ulama tersohor di negeri Tembusai, Rokan, Riau. Abu Qasim 

menghabiskan lebih kurang tiga tahun untuk mendalami, ilmu 

nahwu dan tarekat pada Syekh Sulaiman Zuhdi hingga pada 

akhirnya ia mendapatkan ijazah sebagai Khaliah Besar Tarekat 

Naqsabandiyah al-Khalidiyah. 

Kedalaman ilmunya dalam bidang fiqih menyebabkan 

beliau diberi gelar “faqih” yang menjadikan nama panggilannya 

berubah menjadi Fakih Muhammad. Perolehan gelar ini tidak 

membuat Abu Qasim puas. Dengan bantuan ayah angkatnya, Haji 

Bahauddin, Abu Qasim berangkat ke Makkah. Di kota suci 

Makkah Fakih Muhammad meneruskan studinya dan berguru 

kepada beberapa ulama kenamaan, seperti Syekh Muhammad 

Yunus bin Abd Rahman Batubara, Syekh Zain al-Din Rahwa dan 

Syekh Dahlan yang pernah menjabat sebagai muti mazhab Syafi‟i. 

Selain itu ia juga mengambil thariqat dengan Syekh Sulaiman 

Zuhdi di Jabal Kubis. 

Setelah mendalami ilmu thariqat dan bersuluk selama 6 

tahun dengan Syekh Sulaiman Zuhdi secara resmi mengangkatnya 

menjadi khalifah besar, dengan memberikan ijazah, bai‟ah dan 

silsilah thariqat Naqsyabandiyah yang berasal dari Allah Swt, 

kepada Jibril as, seterusnya kepada Nabi Muhammad Saw, sampai 

kepada Syekh Sulaiman Zuhdi dan akhirnya kepada Syekh Abdul 

Wahab Rokan al-Khalidi al- Naqsyabandi. Ijazah itu dicap dengan 

dua buah cap.
47
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Setelah menyelesaikan studinya di Makkah pada umur 58 

tahun, beliau kembali ke kampung halamannya di Kubu, 

Tembusai, Riau. Di sana ia mulai menyampaikan dakwah dengan 

mengajarkan tauhid, fiqih dan ajaran tarekat Naqsabandiyah. Untuk 

pusat kegiatan dakwahnya beliau membangun sebuah 

perkampungan yang disebut Kampung Mesjid. Kampung ini berada 

di kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera 

Utara. Letak kampung Besilam ini berjarak sekitar 75 kilometer 

dari kota Medan, ibukota propinsi Sumatera Utara. Kampung ini 

didirikan Syekh Abdul Wahab Rokan pada tahun 1811-1926. 

Dari hasil dakwahnya ini, beberapa raja Melayu di pesisir 

Pantai Timur Sumatera Utara seperti Panai, Kualuh, Bilah, Asahan, 

Kota Pinang, Deli dan Langkat selalu mengundang Syekh  Abdul 

Wahab Rokan untuk berceramah di lingkungan dan kalangan 

istana. Sultan Musa Mu‟azzamsyah dari Kesultanan Langkat 

menjadi pengikut tarekat Naqsabandiyah yang setia sehingga ia 

diangkat menjadi khalifah. 

Perkembangan tarekat Naqsabandiyah Syaikh Abdul 

Wahab Rokan juga terjadi di Malaysia. Di sana dapat dijumpai 

beberapa tarekat yang sejenis dengan tarekat Naqsabandiyah 

Babussalam, semisal di Batu Pahat (Johor), dipimpin Khalifah 

Usman, di Perlis dipimpin Khalifah Hasan, sementara di Pahang 

dipimpin Khalifah Umar, yang kemudian digantikan Khalifah 

Imam Ishaq dan di Kuala Lukut (Negeri Sembilan), dipimpin 

Khalifah Tambi. Salah satu tarekat Naqsabandiyah yang terbesar di 

Malaysia terdapat di Kajang (Selangor), dipimpin oleh Khalifah 

Yahya bin Laksamana. Daerah ini berada lebih kurang delapan 

kilometer dari kota Kajang, terletak di balik perkebunan kelapa 
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sawit. Di sana, terdapat bangunan mesjid besar, sebuah asrama, 

rumah suluk dan rumah para pengikut Syaikh Yahya.
48

 

Salah satu kekhasan Syekh Abdul Wahab dibanding dengan 

sufi-sufi lainnya adalah bahwa ia telah meninggalkan lokasi 

perkampungan bagi anak cucu dan murid-muridnya. Daerah yang 

bernama “Babussalam” ini di bangun pada 12 Syawal 1300 H 

(1883 M) yang merupakan wakaf muridnya sendiri Sultan Musa al-

Muazzamsyah, Raja Langkat pada masa itu. Disinilah ia menetap, 

mengajarkan Tarekat Naqsabandiyah sampai akhir hayatnya. 

Dengan keilmuan yang ia punya, ia mendapatkan gelar Fakih 

Muhammad yang kemudian terkenal dengan Syekh Abdul Wahab 

Rokan al-Khalidi al-Naqsyabandi, Tuan Guru Babussalam 

(Basilam).
49

 

Kendati Syekh  Abdul Wahab Rokan mendalami tarekat, 

namun Ia hidup secara wajar, beliau juga berumah tangga dan 

memiliki keturunan. Bahkan Syekh  Abdul Wahab Rokan memiliki 

lebih dari satu orang istri. Ketika wafat pada tanggal 27 Desember 

tahun 1926 atau 21 Jumadil Awal 1345H, beliau didampingi oleh 

seorang istrinya yang bernama Siti yang berasal dari Batu Pahat, 

Malaysia. Syekh  Abdul Wahab Rokan wafat pada usia 115 

tahun.
50

 Setelah beliau wafat, di kampung Besilam menjadikan 

setiap tanggal 21 Jumadil Awal sebagai hari pertemuan murid-

muridnya untuk mengenang banyaknya ajaran yang sudah beliau 

berikan, terbentuk dalam suatu himpunan besar dan acara itu 

dinamakan “HUL Syeh Abdul Wahab Rokan”.
51
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3.  Amalan-amalan dalam Tarekat Naqsabandiyah 

a. Zikir 

Berzikir pada hakikatnya tidak hanya menyebut nama 

Allah, melainkan juga menghadirkanNya dalam hati. Karena itu 

berzikir harus dilakukan melalui tata cara yang digariskan oleh 

sang syekh  tarekat. Khusus di suluk Babussalam, tata cara itu 

terdiri dari: 

1. Menghimpun segala pengenalan dalam hati. 

2. Menghadapkan diri ke hadirat Allah SWT. 

3. Membaca istighfar tiga kali. 

4. Menghadirkan roh Syekh  tarekat Naqsabandiyah. 

5. Menghadiahkan pahalanya kepada Syekh  tarekat 

Naqsabandiyah. 

6. Memandang Rabitah. 

7. Mematikan diri dari keinginan duniawi. 

8. Munajat dengan menyebut lafaz Ilahi Anta Maqsudi wa 

Ridhaka Mathlubi. 

Dalam tarekat ini, zikir diartikan sebagai aktifitas lidah 

(lisan) maupun hati (batin) untuk menyebut dan mengingat asma` 

Allah baik berupa jumlah (kalimat) maupun isim Zat (nama Allah). 

Penyebutan zikir tersebut telah dibai‟atkan atau di-talqinkan oleh 

seorang mursyid yang muttasil al-fayd (bersambung sanad dan 

berkahnya).
52

 

b. Rabitah 

Hakikat rabitah pada ahli tarekat ialah bersahabat atau 

sebanyak mungkin beserta dengan mursyid (guru) yang pandai-

pandai, yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Melihat kepada 

orang-orang yang demikian atau kasih saying kepada orang-orang 

itu, tidaklah dimaksudkan menghambakan diri kepadanya atau 
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mempersekutukan Allah. Jadi rabitah itu adalah termasuk sifat 

kebiasaan manusia yang pasti ada pada dirinya.
53

 

Menghadirkan rabitah bagi pengikut tarekat, bertujuan 

supaya selalu ingat kepada Syekh (mursyid), dengan merasa selalu 

diawasi dan diperhatikan oleh Syekh seorang pengikut tarekat akan 

merasa malu dan takut apabila melakukan sesuatu yang bersifat 

pelanggaran dari apa yang diajarkan Syekh nya.
54

 

c. Ratib Samman 

Selain pada tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Wahab 

Rokan sebagai pembawa ajaran pada tarekat Naqsabandiyah al-

Khalidiyah juga memasukkan ajaran Ratib Samman ini kedalam 

amalan yang dilakukan didalam ajaran tarekat beliau. Hal ini 

dilakukan karena tarekat Sammaniyah ini merupakan gabungan 

dari tarekat Naqsabandiah dan al-Qadiriah yang membuat sedikit 

banyaknya dua tarekat ini mempunyai kesamaan amalan, dan 

alasan lain yang menjadikan zikir Ratib Samman ini menjadi 

amalan dalam tarekat Naqsabandiyah adalah karena tarekat 

Naqsabandiyah yang mempunyai silsilah ilmu dari Khalifah Abu 

Bakar as-Sidiq, dan praktik ratib seperti ini juga sudah dilakukan 

sejak zaman Khalifah Abu Bakar as-Sidiq.
55

 

e. Zikir 

Kata zikir berasal dari bahasa Arab )ذكز( dengan asal kata  ذكز– 

ذكزا -يذكز   yang berarti mengingat, menyebut, mengucapkan, 

mengagungkan, mensucika, menjaga dan mengerti.
56

 Lafadz ذكز jika 

ditinjau dengan menggunakan bahasa Arab menurut Ibnu Mandzur 
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dalam kitabnya Lisanul Arab bermakna menjaga sesuatu dengan 

mengingatnya. Selain itu dzikir juga bisa dimaknai dengan menyebut 

sesuatu dengan lisan.
57

 Di sisi lain dzikir yang bemakna mengingat 

memiliki kesamaan dengan mengahafal. Hanya saja bila menghafal 

bertujuan untuk menjaga dalam benaknya, sementara dzikir bertujuan 

untuk menghadirkan sesuatu yang diingat.
58

 

Menurut istilah, zikir adalah segala ucapan yang diucapkan 

untuk beribadah kepada Allah berkaitan dengan pengagungan 

terhadapNya dan pujian terhadapNya dengan memuliakan dan 

mentauhidkanNya.
59

 Lawan kata zikir adalah ghaflah, yakni lupa atau 

lalai dari mengingat atau menyebut nama Allah.
60

 

Dalam kitab Mausu‟ah ar-Raddi ala Sufiyah juga disebutkan 

makna dzikir secara istilah yaitu, mengulang-ulang dalam menyebut 

nama-nama Allah ta‟ala atau memanggil-Nya. Atau membaca ayat-

ayat dari al-Qur‟an pada waktu-waktu tertentu. Adapula yang disebut 

zikir tauqifi seperti seluruh ibadah-ibadah yang kaifiyahnya telah 

diatur secara terperinci dalam nash yang batas-batasannya sudah 

banyak dijelaskan dalam atsar-atsar salafus shalih. 

Zikir dalam artian umum adalah perbuatan mengingat Allh dan 

keagunganNya, meliputi hamper semua bentuk ibadah dan perbuatan 

baik. Sedangkan zikir dalam artian khusus adalah menyebut nama 

Allah sebanyak-banyaknya dan memenuhi tata tertib, metode dan 

syaratnya. Zikrullah adalah benar-benar perintah Allah dan RasulNya, 

bukan rekayasa manusia semata.
61
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Kata zikir juga dapat berarti al-muzkir allati waladat adatan 

(melahirkan ingatan) yang merupakan sinonim dari kata lupa.
62

 

Ibrahim Musthafa  berpendapat bahwa zikir mempunyai arti menjaga 

atau memelihara, menghadirkan, nama baik, dan menyebut sesuatu dari 

lisan setelah melupakannya.
63

 

Imam Nawawi berkata, zikir kepada Allah terbagi atas dua 

bagian, yakni zikir hati dan zikir lisan. Zikir hati ada dua macam; 

Pertama, sebuah renungan yang paling tinggi dan mulia yakni 

merenungi keagunganNya, kemuliaanNya, kebesaranNya, kerajaan 

Nya, ayat-ayatNya yang ada di langit dan di bumi. Kedua, berzikir 

dengan hati dalam menyikapi perintah dan larangan Allah. Lalu ia 

melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang 

dilarang serta diam dalam perkara yang meragukannya. 

Sedangkan zikir lisan diartikan sebagai menyebut dan 

mengingat Allah. Apabila seseorang mengingat atau menyebut sesuatu, 

maka hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut menyadari yang 

disebut itu adalah sesuatu yang diingatnya. Karena zikir dalam ajaran 

Islam adalah kesadaran atas sesuatu yang disebut yang diingatnya. 

Menyebut sesuatu tanpa kesadaan bukanlah merupakan bagian dari 

zikir.
64

 

Menurut Syeikh Muhammad bin Ali al-Khird, dzikir terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Zikir dengan lisan yang disertai dengan hadirnya hati, sperti 

membaca tasbih, berdoa, memuji Allah dan semacamnya 
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2. Zikir dengan hati dengan penuh keikhlasan, tenang, memahami 

wirid yang dibaca dalam hati dan menetapi dengan betul-betul 

mengahadirkan Allah dalam hatinya 

3. Menghilangkan wujud dzikir dari dari dalam diri orang yang 

berdzikir karena tenggelam dalam samudra musyahadah pada 

Allah Swt. Syeikh Ali juga menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan dzikir pada intinya adalah hadirnya hati. Karena itu dalam 

berdzikir selayaknya hadirnya hati harus menjadi tujuan, dengan 

cara betul-betul mengaharapkan buah dari dzikir tersebut, 

merenungkan apa yang dibaca dan memahami makan bacaannya.
65

  

a. Pembagian Zikir 

Dalam kitab al-Hikam (kata-kata hikmah) yag ditulis oleh Ibnu 

Athaillah as-Sakandary, ia membagi zikir dalam 3 bagian, yakni : 

1. Zikir Jali (zikir jelas dan nyata) 

Zikir Jali adalah mengingat Allah secara ucapan lisan yang 

mengandung arti pujian, rasa syukur dan do‟a kepada Allah yang 

lebih menekankan kepada suara yang jelas untuk menuntun gerak 

hati. Tujuan utama zikir ini adalah untuk mendorong orang-orang 

agar rajin untuk berzikir dan menjadikan hati lebih tenang dan 

terbiasa dengan lantunan zikir. 

2. Zikir Khafi (Zikir yang samar-samar) 

Zikir Khafi berarti mengingat Allah yang dilakukan secara 

khusyu‟ oleh ingatan hati, baik disertai dengan zikir lisan ataupun 

tidak. Orang yang sudah terbiasa melakukan zikir khafi, hatinya 

senantiasa merasa memiliki hubungan dengan Allah kapan dan 

dimana saja. 
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3. Zikir Haqiqi (Zikir yang sebenar-benarnya) 

Zikir haqiqi adalah tingkat zikir yang paling tinggi, yaitu 

zikir yang dilakukan oleh seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah. 

Kapan dan dimana saja agar dapat selalu mempererat hubungan 

dengan Allah SWT. Zikir ini didapat dengan latihan-latihan dan 

dimulai dari melakukan zikir jail dan khafi terlebih dahulu.
66

 

b. Tujuan Zikir 

Imam Nawawi dalam bukunya al-Adzkar an-Nawawi 

mengatakan bahwa zikir adalah kehadiran hati, inilah seharusnya 

sesuatu yang menjadi tuuan orang berzikir. Yakni orang yang berzikir 

hendaklah berusaha menghasilkan zikir lisan dan zikir hati dengan 

memahami apa yang ia ucapkan, sama halnya saat seseorang membaca 

al-Qur‟an.
67

 Seseorang sebaiknya mencoba memahami sesuatu yang ia 

baca agar bacaan tersebut masuk kedalam hatinya dan menghadirkan 

serta menghidupkan hatinya, dalam artian hatinya akan menjadi hati 

yang selalu mengingat dan menghadirkan asma Allah. 

c. Bentuk-bentuk Zikir dalam al-Qur’an 

Allah menyebutkan kata zikir didalam al-Qur‟an sebanyak 259 

kali dengan berbagai macam bentuk derivasi dari kata tersebut.
68

 

Dengan banyaknya derivasi dari kata zikir, maka semakin banyak 

bentuk-bentuk dari ibadah zikir yang Allah perintahkan kepada 

hambanya, beberapa bentuk-bentuk zikir didalam al-Qur‟an 

diantaranya : 

1. Zikir berarti Mengingat 

Zikir dalam artian mengingat kepada Allah, berarti 

mengingat asma Allah dalam yang berarti mengingat sifat-siat, 
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perbuatan dan kebesaran Allah.
69

 Zikir dalam bentuk ini 

dikemukakan 19 kali didalam al-Qur‟an. Salah satu diantaranya 

adalah Q.S. ar-Rad ayat 28 

                      

        
Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram. 

 

Al-Maraghi berpendapat bahwa anjuran untuk selalu 

mengingat Allah itu karena sesungguhnya jika manusia selalu 

mengingat kepada Allah maka hati mereka akan tentram. Mereka 

merasakan kedamaian sehingga hilanglah rasa gelisah terhadap hal-

hal duniawi berganti dengan rasa tenang. Hal ini juga membuat 

orang yang selalu mengingat Allah akan mendapat limpahan 

cahaya iman dari Allah didalam hati mereka.
70

 

Qurais Shihab menjelaskan bahwa mengingat-ingat nikmat 

Allah yang berupa keselamatan dari bencana ataupun memperoleh 

sebuah kebahagiaan yang dialami oleh seorang manusia juga 

merupakan zikir. Zikir berfungsi sebagai objek pelajaran yang akan 

ditelusuri sebab-sebabnya lalu diambil pelajaran dan hikmah dari 

dampak baik dan buruk yang difahami.
71

 

2. Zikir dalam Arti Menyebut Nama Allah 

Zikir dengan artian menyebut nama Allah, yakni memnuji 

Allah dengan nama dan siat-sifatnya serta menyucikan dan 

membersihkannya dari hal-hal yang tidak layak bagiNya. Zikir 
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dalam artian menyebut nama Allah ini terdapat didalam 13 surat 

dan 22 ayat.
 72

 Salah satu diantaranya adalah Q.S Muzammil ayat 8 

                

Artinya:  Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya 

dengan penuh ketekunan. 

Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa lafaz ذكز artinya 

sebut dan ingat. Artinya Allah menganjurkan kepada umat manusia 

untuk mengingat-Nya dalam hati dan menyebut-Nya dengan lidah 

sesuai lafad dan makna, atau sesuai makna lahir dan bathin. 

Dengan menyebut 99 nama Allah yang bernama Asmaul Husna, 

yakni nama-nama yang indah dan menyebut nama Allah dengan 

beserta artinya. Atau menyebut zikir tertentu seperti tahlil, tahmid, 

tasbih, istighfar, hauqalah, dan takbir. Dilakukan dengan 

muroqobah, yang berarti mengintai waktu yang baik atau peluang 

untuk berkomunikasi dengan Allah, atau lakukan dengan 

mujasabah yang berarti menghitungkan kebenalan dan kelalaian 

diri disamping nikmat dianugerahkan Allah.
73

 

3. Zikir yang berarti Shalat 

Lafaz zikir yang berarti shalat disebukan dalam 16 ayat di 

16 surat yang berbeda. Salah satu diantaranya adalah Q.S. al-

Ankabut ayat 45 
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Artinya:  Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al 

kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 

shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji 

dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-

ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 
 

Hamka menjelaskan ayat diatas bahwa shalat itu sebagai 

benteng, yakni, membentengi diri dengan selalu menghubungi 

Tuhan, dengan cara melaksanakan shalat lima waktu sehari 

semalam. Selain itu shalat untuk membentengi diri dari perbuatan 

yang keji dan munkar seperti berzina, merampok, menyakiti orang 

lain, dll. Karena shalat berarti mengingat kebesaran Allah dan 

mengagungkanNya. Barang siapa yang mengingat Allah maka ia 

akan terpelihara dari dosa-dosa.
74

 

Shalat dengan khusyu, artinya dengan mengingat bahwa 

shalat ialah untuk melatih diri selalu berzikir ingat kepada Allah. 

Subtansi yang dikehendakiNya bermula dari rasa khusyuk , yakni 

tunduk dan patuh dengan hormat kepada Allah karena semua 

kegiatan shalat seharusnya menggambarkan ketundukan dan 

penghormatan yang tidak terbatas kepadaNya. Sebagian ulama 

berpendapat bahwa khusyuk  dalam shalat sama artinya dengan 

rasa takut atas tertolaknya shalat yang tengah dilakukan.
75
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Kemudian disebut shalat itu ialah gabungan dari amalan 

kita yang zahir, yang dalam ilmu fiqih disebut rukun fi‟li artinya 

perbuatan dan segala gerak-gerik tubuh dalam melaksanakan 

shalat, dari mulai berdiri tegak menghadap kiblat, memasang niat, 

melafalkan takbir, membaca ruku, sujud, i‟tidal, duduk antara dua 

sujud, tahiyatul akhir dan sampai salam. Mengingat Allah dalam 

shalat itu sangat penting. Karena betapa pun melaksanakan shalat 

dengan perbuatan dan gerak-gerik tubuh itu menjadi tidak bernilai 

jika dalam melaksanakannya itu tidak mengingat Allah.
76

 

4. Zikir yang berarti peringatan 

Lafaz zikir yang berarti peringatan banyak terdapat dalam 

al-Qur‟an, yakni dalam 36    surat dan 54 ayat al-Qur‟an, salah satu 

diantaranya adalah Q.S. al-A‟raf ayat 63 

                      

             
Artinya: Dan Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang 

kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan 

seorang laki-laki dari golonganmu agar Dia memberi 

peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa 

dan supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini 

berisi tentang kaum yang tidak percaya bahwa seorang manusia 

dari kalangan mereka sendiri atau saudara mereka sendiri diangkat 

menjadi Rasul. Pernyataan ini menjadi tanda bahwa di dalam dasar 

jiwa, mereka masih tetap percaya kepada Allah, tetapi mereka 

berhubungan dengan Allah melalui perantaraan roh nenek moyang 

yang telah mati, yakni patung-patung berhala. Mereka tidak 

percaya kepada manusia yang mengatakan bahwa ia mendapat 
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wahyu, menyampaikan ancaman neraka bagi yang musyrik, tidak 

percaya bahwa manusia itu menyeru mereka bertaqwa kepada 

Allah, dan mereka tidak percaya juga terhadap mereka yang 

mengatakan bahwa Allah akan melimpahkan rahmat kepada orang-

orang yang bertaqwa dan beriman kepadaNya. 

Ayat ini berisi tentang peringatan kepada manusia, bahwa 

Nabi Muhammad SAW, tidak bosan untuk menyampaikan 

peringatan kepada manusia, walaupun dari mereka banyak sekali 

yang sulit untuk percaya. Allah telah menganugerahkan kepada 

manusia akal dan Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah 

di muka bumi. Adanya akal akan memudahkan mereka menjadi 

seorang khalifah yang baik, setidaknya baik dalam memimpin diri 

mereka sendiri. Maka Allah juga mengutus Rasul sebagai penuntun 

untuk setiap manusia.
 77

 

5. Zikir yang berarti ilmu 

Lafaz zikir yang bermakna ilmu, terdapat dalam 8 surat dan 

12 ayat dalam al-Qur‟an. Salah satunya terdapat didalam Q.S. al-

Haqqah ayat 48 

             
Artinya: Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran 

bagi orang-orang yang bertakwa. 

Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa orang-orang 

bertaqwa yang akan mengekalkan hubungan baik dengan Allah, 

yakni dengan meyakini adanya kebenaran al-Qur‟an. Karena al-

Qur‟an adalah tuntunan yang sejati, dengan bimbingan al-Qur‟an 

manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dan ketentraman hati. 

Selain itu al-Quran juga sebagai pengobat hati yang benar-benar 

diturunkan langsung dari Allah Swt. Sebaliknya bagi orang yang 
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berdusta kepada Allah, dan cinta kepada dunia. Bukan Allah yang 

di puja, tetapi memuja sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka 

Allah tidak akan memberi petunjuk dari al-Quran. 

Kata zikir yang bermakna ilmu, berarti mengingat Allah 

dengan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam 

al-Qur‟an
78

, kisah terdahulu yang menjadi pelajaran, peringatan 

dan tuntunan bagi seiap manusia agar tidak terjerumus kedalam 

kesalahan yang sama ataupun mendapat hikmah dan mencontoh 

suri teladan yang baik dari kisah yang ada. 

6. Zikir yang berarti Kitab-Kitab Allah 

Kata zikir yang berarti kitab-kitab Allah terdapat pada 12 

surat dan 17 ayat dalam al-Qur‟an. Salah satunya adalah Q.S. 

Maryam ayat 51 

                         

Artinya:  Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), 

kisah Musa di dalam al-kitab (Al Quran) ini. 

Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan 

seorang Rasul dan Nabi. 

 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk 

memperingatkan tentang kisah Musa As yang terdapat didalam al-

Qur‟an, bahwa Musa adalah seorang pilihan Allah dan mempunyai 

keistimewaan sendiri, gagah perkasa, pemimpin, menganjur yang 

tak pernah mengenal bosan dan gagah berani. Dikatakan bahwa 

Musa adalah orang pilihan, yakni karena  keistimewaannya 

disbanding dengan Rasul ataupun Nabi-nabi lainnya. Namanya 

tersebut di dalam al-Quran sampai lebih dari 300 kali. Menjadi 

tinggilah keistimewaan itu karena Musa diangkat Tuhan menjadi 
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RasulNya, menjadi utusanNya kepada Bani Israil, disertai jabatan 

Nabi dan menerima wahyu Ilahi.
79

 

d. Manfaat Zikir 

Ibn Taimiyah berkata bahwa, zikir bagi hati seperti air bagi 

ikan. Ikan tidak akan bisa hidup dengan baik apabila tidak didalam air, 

begitu pula dengan zikir, zikir adalah kebutuhan penting setiap 

manusia.
80

 Begitu pentingnya zikir bagi kehidupan manusia hingga ia 

menjadi sesuatu yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Banyak 

manfaat yang akan didapat oleh manusia yang mengamalkan ibadah 

zikir, beberapa diantaranya : 

1. Para ahli zikir sangat dicintai oleh Allah SWT 

2. Mendapat keterjagaan Allah dalam melakukan aktifitas sehari-hari 

3. Memiliki cahaya kalbu yang menerangi dan memudahkan dalam 

meraih pengetahuan 

4. Membantu dalam pengabulan doa-doa 

5. Mendapat kemudahan saat sakaratu maut 

6. Pemantapan dalam ma‟rifat dan iman 

7. Dilapangkan kuburnya 

8. Membuat timbangan amal kebaikan menjadi lebih berat 

9. Meraih ridha Allah 

10.  Keberkahan dalam jiwa, ucapan dan perbuatan
81

 

11.  Melembutkan hati 

12.  Mendapatkan rahmat Allah 

13.  Menolak bencana
82
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14. Mengontrol perilaku sehingga menjadi pribadi yang berakhlakul 

karimah
83

 

15. Membersihkan hati 

16.  Mendapat ampunan dari Allah 

17.  Menjauhkan diri dari kelalaian
84

 

18.  Kesadaran diri yang memberikan rasa penyerahan diri kepada 

Allah
85

 

19.  Terapi jiwa 

20.  Zikir dapat mengusir syaitan
86

 

3. Living Qur’an 

Living qur‟an bermula dari fenomena qur‟an in everyday life, 

yang berarti makna dan fungsi yang riil, nyata dipahami, dialami dan 

dirasakan oleh masyarakat muslim, yakni memfungsikan al-Qur‟an 

dalam kehidupan praktis yang terbentuk atas praktek pemaknaan al-

Qur‟an yang tidak mengacu pada pemahaman atau pesan tekstualnya, 

tetapi berlandaskan adanya anggapan keutamaan dari unit-unit tertentu 

teks al-Qur‟an, bagi kehidupan praktis kehidupan keseharian umat.
87

 

Living quran juga dapat bermakna, al-Qur‟an bukan hanya sebuah 

kitab, tetapi kitab yang hidup, yaitu perwujudannya dalam kehidupan 

bermasyarakat sehari-hari. Perilaku ini merupakan respon dari 

masyarakat terhadap teks al-Qur‟an dan penafsiran seseorang.
88

 Living 

qur‟an dapat juga diartikan sebagai studi tentang beragam fenomena atau 

fakta sosial yang berhubungan dengan kehadiran al-Qur‟an di dalam 
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sebuah kelompok masyarakat tertentu yang kemudian diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.
89

  

Adbul Mustaqim menjelaskan bahwa, tafsir bisa berupa respon 

atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran al-

Qur‟an, bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam 

melakukan dan berinteraksi dengan al-Qur‟an itulah yang disebut dengan 

living qur‟an (al-Qur‟an yang hidup) di tengah kehidupan masyarakat.
90

 

Didi Junaedi juga menambahkan, seringkali praktek-praktek yang 

dilakukan masyarakat, berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat 

atau surat-surat al-Qur‟an itu sendiri.
91

 

Berinteraksi dengan Al-Qur‟an merupakan bagian dari living 

qur‟an yang menjadi pengalaman tersendiri bagi umat Islam, pengalaman 

berinteraksi dengan al-Qur‟an banyak menghasilkan pemahaman dan 

penghayatan yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan yang dapat dihasilkan dari berinteraksi bersama al-Qur‟an 

meliputi berbagai macam bentuk kegiatan. Di antara bentuk kegiatan 

tersebut bisa berupa membaca al-Qur‟an, memahami dan menafsirkan al-

Qur‟an, berobat dengan al-Qur‟an, memohon berbagai hal dengan al-

Qur‟an, mengusir makhluk halus dengan al-Qur‟an dll.
92

 

 

C. Tinjauan Kepustakaan 

Ratib Samman adalah salah satu ajaran dari tarekat Sammaniyah, tarekat 

ini adalah tarekat pertama yang mendapat pengikut massal di Nusantara,
93

 hal ini 
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yang menyebabkan penyebaran ajaran tarekat tidak hanya berada di satu daerah 

yang terpusat, melainkan sudah menyebar ke banyak daerah di Indonesia. 

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah membahas tentang tradisi Ratib 

Samman, yakni sebagai berikut : 

1. Jurnal penelitian dari Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 

Kementrian Agama berjudul Tarekat Sammaniyah di Palembang karya 

Zulkarnain Yani. Penelitian ini dijelaskan tentang sejarah masuknya 

tarekat Sammaniyah di Palembang, tempat pemusatan kegiatan tarekat, 

ulama-ulama penyebar ajaran tarekat serta penjelasan terhadap 

pelaksanaan tradisi Ratib Samman yang biasanya dilakukan dalam acara 

sosial keagamaan kemasyarakatan.
94

 Tetapi penjelasan rinci terhadap 

proses pelaksanaan tradisi tidak dijelaskan di dalam penelitian ini dan juga 

penjelasan di dalam penelitian ini lebih banyak membahas tentang sejarah 

masuk dan tokoh-tokoh ulama pembawa ajaran tarekat Sammaniyah di 

Palembang. 

2. Artikel dalam Jurnal Kebudayaan Islam; Ibda‟, vol. 15, no. 1, tahun 2017 

dengan judul “Makna dan Fungsi Ratib Samman” karya Nor Hasan. 

Penelitian ini kurang lebih sama seperti karya Zulkarena in Yani, yakni 

tentang sejarah masuknya tarekat Sammaniyah di dareah Madura, 

pelaksanaan tradisi Ratib Samman yang terdapat bacaan syair di dalamnya, 

makna dan fungsi dari pelaksanaan tradisi serta upaya masyarakat 

setempat yakni Larangan Tokol dalam melestarikan tradisi Ratib 

Samman
95

. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi Samman yang 

menjadi sebuah tradisi zikir yang dilakukan rutin setiap minggunya 

sebagai bentuk usaha mendekatkan diri kepada Allah, kegiatan ini menjadi 

sebuah tradisiyang dilestarikan oleh masyarakat sekitar.  
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3. Artikel dalam jurnal Penelitian dan Informasi Keagamaan ; Dialod, artikel 

ini berjudul “Kritik Sayyid Usman tentang Ratib Samman : Studi atas 

Naskah Tanbih al-Ghusman”. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang 

kritik Sayyid Usman terhadap pelaksanaan tradisi Ratib Samman secara 

umum di Indonesia yang meliputi bacaan dan gerakan yang dilakukan di 

dalam tradisi. Kritik Sayyid Usman dinilai hanya sebatas pandangan 

umum dan pendengarannya dari luar saja sehingga melahirkan kesimpulan 

yang meragukan dan dapat ditepis pendapatnya oleh para ahli tasawwuf.
96

 

Berdasarkan penelitian diatas, penulis melihat perbedaan dari penelitian 

tersebut dengan kajian skripsi penulis, yaitu perbedaan dari segi subjek dan 

permasalahan yang dikaji, dimana selain membahas tentang radisi Ratib Samman 

dan pengaruh spiritualnya terhadap santri di yayasan ini, penulis juga membahas 

tentang pandangan al-Qur‟an terhadap tradisi Ratib Samman, serta perbedaan 

lokasi penelitian penulis yakni di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan 

Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk 

menentukan metode apa yang akan digunakan dalam merekam data penelitian.
97

 

A. Jenis Penelitian 

Berkenaan dengan pokok persoalan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab 

Rokan Pekanbaru dan pelaksanaan tradisi tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 

adalah penelitian yang memaparkan dan menggambarkan tentang keadaan serta 

fenomena mengenai situasi yang terjadi di lapangan tempat penelitian dengan 

tujuan memperoleh gambaran seutuhnya terkait hal yang diteliti.
98

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif, 

metode deksriptif kualitatif adalah suatu penulisan yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok 

tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat, kemudian 

menganalisis data tersebut.
99

 

Menurut Zainal Arifin penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulakan terutama 

data kualitatif.
100

 Suharsono menjelaskan bahwa, tujuan penelitian deskriptif 

adalah memberikan informasi kepada peneliti sebuah riwayat atau gambaran 

detail tentang aspek-aspek yang relevan dengan fenomena mengenai perhatian 

dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya.
101
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian merupakan istilah atau batasan yang 

berkaitan dengan subjek atau objek yang hendak diteliti juga merupakan salah 

satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun yang 

dimaksud dengan lokasi atau tempat penelitian tidak lain adalah tempat di mana 

proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian 

berlangsung.
102

 Tempat penelitian pada penelitian kali ini adalah Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru, yang berada di jl. H.R.Soebrantas no. 62 km 2,5 

kel. Sidomulyo Barat kec. Tampan. Kode pos 28294. Kota Pekanbaru. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah para peserta 

pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan 

Pekanbaru yang terdiri atas santri putra SMP dan SMA Pondok Pesantren 

Babussalam Pekanbaru dan para guru yang menjadi anggota dalam tarekat 

Naqsabandiyah di yayasan tersebut. 

a. Informan penelitian 

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terbagi atas 

beberapa macam, yakni : 

1. Informan kunci 

Informan kuni adalah mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai infomasi pokok yang dibuuhkan dalam 

penelitian. 

2. Informan utama 

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam 

interaksi social yang akan diteliti. 

3. Informan tambahan 

Informan tambahan adalah orang-orang yang dapat melakukan 

interaksi walapun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial 
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yang dimiliki.
103

 Informan tambahan dalam penelitian ini penulis 

jadikan sebagai informan penunjang ataupun penambahan 

informasi dalam proses triangulasi data nantinya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci 

dan informan utama sebagai berikut : 

1. Informan kunci adalah guru-guru sekaligus khalifah dalam 

tarekat Naqsabandiyah di Yayasan Syelh Abdul Wahab Rokan 

Pekanbaru. 

2. Informan utama adalah santri putra di tingkat SMP dan SMA 

Pondok Pesantren Babussalam Pekanbaru. 

3. Informan tambahan adalah guru yang ada di Yayasan Syelh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru tetapi tidak mengikuti proses 

pelaksanaan tradisi Ratib Samman dikarenakan berjenis 

kelamin perempuan dan bukan merupakan anggota dari tarekat 

di yayasan tersebut. 

No. Informan Jumlah Status 

1 Khalifah tarekat 5 Informan kunci 

2 Santri tingkat SMA 4 Informan utama 

3 Santri tingkat SMP 3 Informan utama 

4 Guru yayasan 2 Informan tambahan 

 

4. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Ratib 

Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 

 

D. Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik triangulasi agar data yang diperoleh lebih konsisten dan dapat dianalisa 

secara mendalam. Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada sebelumnya. 
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Menurut Norman K Denkin, terdapat 4 teknik triangulasi, yakni : 

1. Triangulasi Data 

Yakni peneliti alam mengumpulkan ata harus menggunakan berbagai 

sumber dan metode pengumpulan data yang memberikan keleluasaan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran yang hanal. 

2. Triangulasi Metode 

Yakni dengan cara membandingkan informasi atau data dengan metode 

yang sama tetapi cara yang berbeda 

3. Triangulasi Peneliti 

Yakni hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian 

tertentu atau keseluruhannya bisa diuji kevalidasian datanya 

 

4. Triangulasi Teori 

Yakni menguji keabsahan data menggunakan lebih dari satu prespektif 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji
104

 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

data. Yakni penulis mengumpulkan data dengan metode yang sama tetapi 

dengan sumber data yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam dan pembuktian terhadap validasi data. 

 

E. Sumber Data 

Data merupakan sumber yang paling penting untuk menyingkap suatu 

permasalahan yang ada, dan data jugalah yang diperlukan untuk menjawab 

masalah penelitian atau mengisi hipotesis yang sudah dirumuskan. Dalam 

melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan dari dua sumber yaitu : 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang 

mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. 
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Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian.
105

 

Sumber data primer pada penelitian kali ini adalah informan yang 

akan di wawancara nantinya yakni santri putra SMP dan SMA Pondok 

Pesantren Babussalam Pekanbaru dan para guru yang menjadi anggota 

dalam tarekat Naqsabandiyah di yayasan ini. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau 

dari instansi seperti dokumen. Sumber data juga menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan alat penelitian. Dalam pengertian lain 

data sekunder juga berarti data yang tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen.
106

 Sumber data pada penelitian kali ini berupa literatur 

pelengkap atau arsip digital informan yang membahas hal yang 

berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar dari data yang telah ditetapkan. Agar 

diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini, maka perlu ditentukan 

teknik-teknik dalam pengumpulan data yang sesuai dan sistematis.  

Metode pengumpulan data yang dilakuan dalam penelitian kali ini adalah : 

1. Observasi 

Pengumpulan data secara observasi yakni penulis mengamati 

langsung tentang pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sediri 

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
107

  

Adapun wawancara yang digunakan bersifat semiterstruktur yang 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara dengan model seperti ini, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

pihak informan.
108

  

Dalam penelitian ini informan yang akan diwawancara adalah para 

perserta pelaksanaan Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab 

Rokan Pekanbaru yang terdiri dari guru dan santri di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. Penulis akan menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan tradisi Ratib Samman yang dilakukan di yayasan ini 

seperti sejarah, proses pelaksanaan, para peserta tradisi hingga manfaat 

yang didapat dari diadakannya tradisi ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
109

 Pada tahap 
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ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru. Metode ini digunakan untuk melengkapi 

data yang diperoleh dari metode wawancara yang dapat berupa foto, video 

ataupun lembaran catatan kegiatan. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan dalam tiga tahap,  yakni sebagai berikut : 

1. Reduksi data, yakni peneliti melakukan pengumpulan dan pengelompokan 

data yang telah didapati sebelumnya. Semua data diseleksi dan dipilah-

pilah sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

menghasilkan ringkasan catatan yang berasal dari lapangan dan 

menyisihkan data yang dianggap tidak perlu.
110

 

2. Penyajian (display) data. Yakni mencantumkan uraian singkat antar 

kategori. Dimana penulis akan menjabarkan analisa dari data data yang 

telah didapat, seperti metode yang diterapkan, bagaimana proses 

pelaksanaan kegiatan hingga bagaimana hasil akhir yang didapatkan dari 

proses penelitian. 

3. Verifikasi. Pada tahap ini, penulis akan melakukan interpretasi atau 

pemaparan kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan melalui 

tahap reduksi serta display data sehingga data yang telah didapat memiliki 

suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan melihat kasus perkasus dan 

melakukan pengecekan terhadap hasil pengumpulan data dan menguji 

keabsahan data dengan menanyakan hal yang sama kepada informan 

lainnya ataupun dosen pembimbing. Proses ini juga menghasilkan sebuah 

analisa yang telah dikaitkan dengan kerangka teori yang ada dan 

menyajikan jawaban atau pemahaman terhadap rumusan masalah yang 

telah ditetapkan.
111
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang tradisi Ratib Samman di Yayasan Syekh 

Abdul Wahab Rokan Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwasannya Tradisi 

Ratib Samman di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru adalah 

tradisi zikir berjamaah yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari 

besar Islam dan acara penting di Yayasan seperti HUL Yayasan ataupun 

peresmian gedung baru. 

Ratib Samman dilakukan oleh sekelompok orang-orang pilihan, yang 

terdiri atas khalifah dalam tarekat dan santri laki-laki di Yayasan Syekh Abdul 

Wahab Rokan Pekanbaru. Dalam formasi pelaksanaan, mereka membuat 

lingkaran besar yang bagian tengah lingkaran akan diisi oleh pemimpin 

bacaan, kemudian membaca kalimat zikir dan penggalan ayat al-Qur‟an secara 

lantang yang dipimpin oleh satu orang sembari membuat gerakan berputar dan 

menggoyangkan tangan dan badan mereka. Bacaan zikir akan dipimpin oleh 

tuan guru ataupun pemimpin yayasan, dan para peserta akan mengikuti bacaan 

dari pemimpin dengan suara yang besar. 

Ayat al-Qur‟an yang dijadikan landasan utama dalam pelaksanaan 

tradisi adalah Q.S. ali – Imran ayat 191 yakni perintah untuk mengingat Allah 

dalam setiap keadaan, berdiri, duduk ataupun berdiri. Maka menurut mereka 

tidak mengapa melakukan zikir dalam keadaan berdiri seperti yang mereka 

lakukan, dan menjadikan hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya tentang 

para sahabat yang berzikir dan menggerakkan badannya layaknya pohon yang 

dihembus angin (bergerak ke kiri dan ke kanan) sebagai landasan dalil untuk 

gerakan yang dilakukan di dalam tradisi tersebut. 

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan mufassir pada ayat 

tersebut dan mengambil rujukan pada kitab al-Azkar an-Nawawi karya Imam 

an-Nawawi tentang dalil-dalil yang berkenaan dengan zikir, maka tidak 

ditemukan pertentangan ataupun pelarangan tentang apa-apa yang dilakukan 
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dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Terdapat tafsiran dan hadis yang sesuai 

dengan pelaksanaan tradisi. Maka tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam. 

 

B. Saran 

Berasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, penulis 

merumuskan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak menghukumi sesuatu hal 

sebelum benar-benar mengetahui alasan ataupun landasan dalil dari 

sesuatu tersebut. Beberapa hal yang dilakukan baik perorangan ataupun 

berkelompok mungkin terlihat asing ataupun aneh karna ia merupakan hal 

yang baru saja diketahui eksistensinya, hanya saja tidak semua sesuatu 

yang baru itu adalah salah ataupun haram. Beberapa hal, terutama dalam 

masalah ibadah bisa saja terlihat asing ataupun aneh, namun terdapat 

dalilnya di dalam al-Qur‟an ataupun hadis, beberapa kasus yang sering 

dialami hanya sekedar kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu yang 

orang lain lakukan. 

2. Bagi santri putra di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru, 

hendaknya lebih khusyuk saat mengikuti pelaksanaan tradisi Ratib 

Samman, karna itu adalah suatu ibadah yang mengandung banyak manfaat 

didalamnya dan ketidak khusyukan kita bisa memberikan gangguan dan 

rasa tidak khusyuk juga kepada teman-teman yang ada disekitar kita.  

3. Bagi pengurus Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru agar lebih 

mempublikasikan tentang tradisi Ratib Samman yang ada di yayasan ini 

lengkap dengan pembahasannya sebagai edukasi kepada masyarakat 

umum tentang adanya tradisi zikir ini yang pelaksanaanya memiliki 

landasan dalam al-Qur‟an san hadis. 
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LAMPIRAN I 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Dalam mengumpulkan data-data berkenaan tradisi Ratib Samman di Yayasan 

Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru, peneliti mewawancara beberapa 

narasumber, dengan daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Daftar pertanyaan untuk para Guru yang menjadi anggota Tarekat 

Naqsabaniyah di Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru 

a. Menurut ustad, apa itu tradisi Ratib Samman? 

b. Bagaimana sejarah pelaksanaan tradisi Ratib Samman di yayasan ini? 

c. Apa landasan dalil yang digunakan dalam melakukan tradisi Ratib 

Samman? 

d. Apakah ada syarat tertentu dalam mengikuti pelaksanaannya? 

e. Bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi Ratib Samman? 

f. Sebagai guru, apakah ustad melihat pengaruh spiritual yang didapati oleh 

santri putra setelah mengikuti pelaksanaan tradisi Ratib Samman? 

g. Apakah ada buku atau karya yang ustad jadikan rekomendasi bagi orang-

orang yang ingin mengetahui tentang tradisi Ratib Samman? 
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LAMPIRAN II 

 

Adapun gambar yang terlampir dibawah ini yaitu foto-foto yang dijadikan 

dokumen guna untuk melengkapi penelitian ini : 

 

 

Gambar 1 : penulis mewawanara santri SMA putra guna menapatkan data untuk 

penelitian 

 

Gambar 2 : Para peserta bersiap-siap untuk melakukan tradisi Ratib Samman 
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Gambar 3 : Para peserta yang terdiri dari khalifah tarekat dan santri putra seang 

melakukan gerakan dalam tradisi Ratib Samman, yakni gerakan ke kiri dan ke 

kanan 

 

 

Gambar 4 : Para peserta yang terdiri dari khalifah tarekat dan santri putra seang 

melakukan gerakan dalam tradisi Ratib Samman, yakni gerakan ke kiri dan ke 

kanan 
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Gambar 5 : Para peserta yang terdiri dari khalifah tarekat dan santri putra seang 

melakukan gerakan dalam tradisi Ratib Samman, yakni gerakan ke kiri dan ke 

kanan 

 

Gambar 6 : Pembaaan do‟a tanda berakhirnya proses pelaksanaan tradisi Ratib 

Samman 
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