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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meditasi adalah cara untuk melepaskan sesuatu yaitu, anda akan

melepaskan dunia luar yang ruwet untuk meraih kedamaian batin yang mantap.

Dalam semua jenis mistisisme dan pelbagai tradisi spiritual, meditasi adalah jalan

menuju pikiran yang murni dan kokoh. Pengalaman pikiran yang murni terlepas

dari dunia, mempunyai nikmat yang luar biasa. Ini adalah kebahagiaan yang lebih

nikmat daripada seks.1

Meditasi adalah pendekatan psikologis untuk pengembangan, pelatihan

dan pemurnian pikiran. Dalam hal berdoa, umat Buddha mempraktekkan

meditasi untuk pelatihan batin dan pengembangan spiritual. Secara alamiah, batin

yang tak terlatih sangat sukar untuk dikendalikan. Khayalan dan emosi selalu

menyesatkan manusia jika batin tidak dilatih dengan benar. Seseorang yang tahu

bagaimana cara bermeditasi akan dapat mengendalikan batinnya.2

Meditasi dalam cara pandang orang Cina adalah sebuah pendidikan,

sejenis proses belajar. Meditasi itu seperti ilmu pengetahuan yang lainnya, anda

bisa mempelajari dan melatihnya. Di sana diajarkan bahwa manusia harus

bersedia menerima kebijaksanaan yang akan diberikan kepada dirinya. Seperti

ilmu pengetahuan atau pelajaran yang lain, kita belajar dengan mendengarkan

1 Ajahn Brahm, Superpower Mindfulness (Jakarta Barat: Ehipassiko Foundation, 2011),
hlm. 2.

2 Dr. Sri Dhammananda, Keyakinan Umat Buddha (Jakarta Barat : Ehipassiko
Founfation, 2012), hlm. 288.
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dan berlatih. Ketika kita duduk diam dalam keheningan, kelak akan ada banyak

informasi, berkah, cinta kasih dan kekuatan yang dilimpahkan ke dalam diri kita.

Kita akan merasa berbeda setelah bermeditasi. Semakin lama kita bermeditasi,

kita akan menjadi lebih bijaksana dan lebih damai. Inilah salah satu cara agar

dunia ini menjadi lebih damai.3

Orang-orang Cina kononnya lebih memilih untuk menekuni pengetahuan

dan pendidikan di ruang kuliah mereka ketimbang nimbrung dalam bentuk-bentuk

tawuran yang akhir-akhir ini merebak di kampus-kampus. Meditasi adalah

perlawanan dari cara pandang menyelesaikan perbedaan atau masalah dengan

kekerasan seperti yang terjadi dalam tawuran. Dengan begitu sesungguhnya

mereka sedang menyiapkan masa depan dengan lebih baik.4

Meditasi adalah pendidikan yang mengajarkan bahwa masalah apapun bisa

diselesaikan dengan jalan yang lebih manusiawi, menyelesaikannya tanpa

kekerasan. Jauh daripada itu, seseorang bisa mempertajamkan pandangan, analisis

dan kecerdasan emosinya melalui meditasi.

Kalau anda merasa berhasil dan memiliki posisi baik, meditasi dapat

menolong anda untuk melihat sifat kesuksesan dan mampu menggunakan dengan

sewajarnya untuk kebahagiaan anda sendiri maupun kebahagiaan orang lain. Dan

anda tidak melekatkan diri pada kesuksesan ataupun posisi itu sendiri.5

3 Ryan Sugiarto, Rahasia Sukses Bisnis Orang Cina (Jakarta Selatan : Jenius Publisher,
2012), hlm. 22.

4 Ibid. hlm. 23
5 Diddi Agephe, The Power Of Sound (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010),

hlm. 179.
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Jika anda merasa miskin, meditasi dapat menolong anda agar anda

memiliki rasa syukur dan ketenangan batin. Anda akan terhindar dari keinginan

untuk melampiaskan rasa iri hati kepada orang lain yang lebih mampu atau yang

lebih dalam banyak hal daripada anda karena sejatinya pastilah kita punya

kelebihan dibanding dengan orang lain.

Meditasi memberi anda kesempatan untuk mengenal diri sendiri dan

mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi kesejahteraan sendiri,

keluarga dan lingkungan. Kalau anda sungguh-sungguh melaksanakan latihan

meditasi, semua ego dan nafsu anda tidak punya kesempatan untuk mengendali

diri anda, karena andalah raja dan ratu untuk diri pribadi anda sendiri.6

Akhir-akhir ini, meditasi menjadi semakin popular bahkan telah menjadi

sedikit komersial. Dengan latihan meditasi dapat memecahkan masalah, dengan

meditasi juga dapat mencapai tingkat pengendalian pikiran dan konsentrasi yang

luar biasa, mendapatkan apa yang diinginkan dalam bentuk pengembangan

spiritual. Seringkali pula seseorang setelah mendapatkan keinginannya, muncul

lagi keinginan lain yang tiada henti. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan

cara bermeditasi untuk melepaskan diri dari keinginan-keinginan tersebut.7

Meditasi turut menjadi amalan utama oleh umat Buddha di daerah Besut.

Besut adalah salah satu daerah besar di utara negeri Terengganu. Umat Buddha di

6 Ibid. hlm. 180
7 Desy Agus Setiani, “ Meditasi Buddhis Theravada” (Skripsi Sarjana, Fakultas

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009), hlm. 6.



4

daerah ini mencecah 1, 3788 penduduk yang terdiri atas bangsa Cina dan Siam.

Terdapat satu vihara di daerah ini yang dijadikan sebagai pusat kegiatan, baik

menyangkut spiritualitas maupun kemanusian. Penulis tertarik akan latihan

meditasi yang dilakukan oleh umat Buddha di daerah Besut dan mengaplikasikan

nilai-nilai meditasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Latihan meditasi yang

diadakan rutin di vihara inilah yang dapat membantu penulis sebagai bahan

pelangkap dalam penelitian.

Hasil dari gambaran inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui

dengan lebih mendalam tentang amalan meditasi dalam agama Buddha dengan

judul Aplikasi Nilai-Nilai Meditasi Dalam Kehidupan Umat Buddha di

Daerah Besut, Terengganu.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Apakah arti sebenar bermeditasi bagi umat Buddha di daerah

Besut?

b. Apa yang menyebabkan umat Buddha untuk bermeditasi?

c. Bagaimana pergerakan dan aplikasi yang dilakukan oleh umat

Buddha sebelum, semasa dan setelah bermeditasi?

d. Apa kesan dari pengamalan meditasi kepada umat Buddha di

daerah Besut?

e. Bagaimanakah meditasi berfungsi kepada pengamalnya?

8 Sistem Semakan Data Pemilih (SSDP), Jabatan Pendaftaran Malaysia, Kampung Raja,
Besut. Data diambil pada tarikh 14 Feb. 2014.
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f. Apa faktor yang menyebabkan meditasi sudah tidak mapan lagi

terhadap pelakunya?

2. Batasan Masalah:

a. Bagaimana aplikasi meditasi dalam kehidupan umat Buddha di

daerah Besut?

b. Apakah meditasi memberikan pengaruh dalam kehidupan umat

Buddha di daerah Besut?

c. Kenapakah nilai-nilai dari amalan meditasi masih belum dapat

diaplikasikan dengan sempurna pada kehidupan sehari-hari umat

Buddha?

3. Rumusan Masalah:

a. Bagaimana perlaksanaan meditasi?

b. Bagaimana penerapan nilai-nilai meditasi dalam kehidupan umat

Buddha di Kampung Keluang, Besut?

c. Faktor apakah yang mempengaruhi nilai-nilai meditasi dalam

kehidupan umat Buddha di Kampung Keluang, Besut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui aktivitas meditasi oleh umat Buddha Kampung

Keluang di daerah Besut.

b. Bagi mengetahui faktor-faktor penghambat untuk merealisasikan

nilai-nilai meditasi kehidupan seharian mereka.
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c. Untuk mengetahui sebab dan punca mengapakah amalan nilai-nilai

meditasi sudah tidak mapan kepada kegiatan seharian umat

Buddha di Kampung Keluang pada hari ini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis, hasil penelitian ini bisa disumbangkan kepada

sosiologi agama, yaitu pengembangan konsep-konsep dalam

bidang sosiologis.

b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber

rujukan oleh para ahli, biksu atau biksuni Buddha dalam

meningkatkan pengetahuan umat Buddha tentang meditasi.

D. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa dasar pemikiran yang mendorong penulis untuk mengangkat

permasalahan ini dalam bentuk penulisan ilmiah, yaitu seperti berikut:

1. Menyadari bahwa meditasi merupakan suatu amalan yang diamalkan oleh

umat Buddha di daerah Besut. Bertitik dari sinilah penulis berminat untuk

menelusuri dengan lebih mendalam tentang penerapan nilai-nilai meditasi

dalam kehidupan mereka.

2. Yang perlu dibahas di dalam penulisan ini adalah berkenaan dengan nilai-

nilai meditasi terhadap kegiatan sehari-hari umat Buddha di daerah Besut

dan beberapa faktor yang menyebabkan nilai-nilai meditasi sudah hilang

dari perilaku seharian mereka. Ramai yang mempraktekkan amalan ini,
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namun tidak semua yang dapat menghayati nilai-nilai meditasi yang

diamalkan.

3. Amalan meditasi ini adalah suatu amalan yang menarik untuk diteliti

karena ia berhubungan dengan agama Buddha. Amalan meditasi ini sendiri

adalah sebagian dari agama Buddha dan mempraktikkannya dengan betul

dan efektif dapat memberikan kesan kepada kegiatan seharian mereka.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahfahaman pembaca, maka penulis

mengambil inisiatif untuk menjelaskan kata-kata pemakaian istilah berkenaan

judul  penelitian ini. Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa penulis melakukan

penelitian ini di Kampung Keluang, Besut, selanjutnya akan menggunaan kata

daerah Besut untuk menggambarkan tempat yang umum. Di samping itu juga,

penulis perlu melakukan penegasan istilah untuk menjelaskan arti disebalik judul

penelitian yang dilakukan.

1. Aplikasi

Kata aplikasi adalah berarti penggunaan atau penerapan.9

2. Meditasi

Meditasi adalah suatu proses pemusatan pemikiran dan perasaan untuk

mencapai sesuatu.10 Meditasi adalah pendekatan psikologis untuk

pengembangan, pelatihan dan pemurnian pikiran.11

9 Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 61.
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3. Kehidupan

Kata kehidupan adalah berasal dari kata hidup yang ditambah imbuhan

awalan ke- dan diakhiri –an. Adapun kata hidup itu sendiri berarti

masih terus bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Kata

kehidupan ini mempunyai artinya sendiri yaitu merupakan cara,

keadaan atau hal hidup.12

F. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang spiritualitas Buddhis (meditasi) sebenarnya telah

banyak diteliti, baik dalam bentuk buku maupun bentuk lainnya. Di bawah ini

penulis sebutkan beberapa penelitian tentang meditasi sebagai berikut:

Karya MW. Shafwan, “Wacana Spiritualitas Timur dan Barat”. Di dalam

buku ini menjelaskan bahwa inti dari amalan spiritualitas Buddhis terletak pada

berbagai kebajikan dari kearifan dan kasih sayang yang tidak dapat dipisahkan

sebagaimana yang telah diajarkan oleh Sang Buddha Gautama, serta terdapat

penjelasan mengenai meditasi yang menjadi pilar spiritualitas Buddhis.13

Al-Ghazali dan Mahasi Sayadaw (Kajian Tentang Konsep Meditasi),

skripsi yang ditulis oleh Muhamad Taqiyudin, dari Universitas Islam Negeri

Yogjakarta. Penelitian ini merupakan studi atas konsep meditasi antara dua tokoh

yaitu Imam al-Ghazali dan Mahasi Sayadaw. Penelitian ini menggunakan

pendekatan studi komparatif, membandingkan baik secara kausalitas maupun

10 Ibid, hlm. 727.
11 Dr. Sri Dhammananda, Op. Cit. hlm. 288.
12 Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Op. Cit. hlm. 400.
13 MW. Shafwan, Wacana Spiritualitas Timur dan Barat (Yogjakarta : Penerbit QALAM,

2003), hlm. 109.
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inter-relasi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar konsep kedua tokoh

tersebut.14 Sedangkan penulis ingin membicarakan dan meneliti secara khusus

berkenaan dengan meditasi dan penerapan nilai-nilai meditasi tersebut.

Spiritual Anand Krishna, dalam karyanya “Temu Pandang Dua Bidang,

Ilmu Medis dan Meditasi”. Di sini Anand Krishna lebih mengutarakan

spiritualitas yang berlandaskan kebenaran dan dengan latihan meditasi akan dapat

membawa kepada kebenaran.15 Selain itu, Anand juga berkarya dalam karyanya,

“Seni Memberdaya Diri 2 Meditasi Untuk Peningkatan Kesadaran”. Ia

mengatakan bahwa, “Meditasi membutuhkan kerja keras, menuntut disiplin yang

sangat tinggi. Bukan penyesuaian, bukan peniruan, bukan pula kepatuhan, tetapi

disiplin yang lahir dari kesadaran dan bukan hanya kesadaran yang akan terjadi di

luar, tetapi apa yang terjadi di dlaam diri”.16

Desy Agus Setiani, dalam skripsinya yang berjudul Meditasi Buddhis

Theravada (Studi Kasus di Vihara Tanah Putih Semarang). Berdasarkan hasil yang

diperolehi oleh peneliti, ditemukan beberapa pengaruh dari meditasi di zaman

modern ini serta berbagai aktivitas sosial maupun keagamaan di Vihara Tanah

Putih, Semarang.17

Berdasar beberapa hasil karya dan juga penelitian yang telah diajukan

seperti di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan

penelitian saat ini. Perbedaannya ialah terdapat penelitian ini adalah bukan

14 Muhamad Taqiyudin, “Al-Ghazali Dan Mahasi Sayadaw”, (Skripsi Sarjana, Fakultas
Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2009), hlm. IV

15 Anand Krishna, Temu Pandang Dua Bidang, Ilmu Medis dan Meditasi (Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 126.

16 Anand Krishna, Seni Memberdaya Diri 2 Meditasi Untuk Peningkatan Kesadaran
(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. V.

17 Desy Agus Setiani, Op. Cit. hlm. VIII.
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penelitian komparatif dan juga bukan penelitian meditasi terhadap Buddhis aliran

Theravada. Mungkin ada beberapa penelitian yang menerangkan mengenai

meditasi secara terperinci, tetapi tidak pada umat Buddha di daerah Besut.

Penelitian yang dibawa oleh penulis tika ini adalah mengenai meditasi umat

Buddha di daerah Besut dan penerapan nilai-nilai meditasi dalam kehidupan

mereka.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori meditasi dalam penelitian ini disusun dari beberapa sumber

yaitu Satipatthana, Jalan Langsung Ke Tujuan karangan Bhikkhu Analayo, The

Oxford Dictionary of World Religions editor John Bowker, Atlas agama-agama

karangan Sami bin Abdullah al- Maghlouth dan Superpower mindfulness

karangan Ajahn Brahm.

Secara etimologi meditasi berasal dari bahasa Latin yaitu meditasi yang

berarti dalam, refleksi berkelanjutan, sebuah tempat yang terkonsentrasi dalam

pikiran.18 Sedangkan definisi meditasi adalah latihan mental berkesinambungan

dalam berbagai teknik konsentrasi, kontemplasi dan abstraksi yang dipandang

mendatangkan atau menghasilkan kesadaran tinggi.19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsentrasi berarti pemusatan

perhatian atau pikiran pada suatu hal. Kontemplasi berarti renungan disertai

kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Sedangkan abstraksi mengandung

18 Mercea Eliade, The Encyclopedia of Religion (New York : Macmillan Publishing
Company, 1987), hlm. 325.

19 Merriam Webster, Encyclopedia of World Religious (USA : 1999), hlm. 704.
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pengertian metode untuk mendapatkan kepastian hokum atau pengertian melalui

penyaringan terhadap gejala atau peristiwa.20

Menurut Behbehani (2003) bahwa meditasi dalam konteks agama berarti

menggunakan pikiran secara terus menerus untuk merenungkan beberapa

kebenaran, misteri atau objek penghormatan yang bersifat keagamaan dan

sebagai latihan ibadah.21 Dalam agama Buddha, meditasi merupakan langkah-

langkah berkonsentrasi yang terstruktur secara berhati-hati pada sebuah objek

yang dipilih (Samadhi), didisain untuk membawa pada sebuah akhir yang disebut

pelepasan (Nirvana) dari sebuah lingkaran abadi kelahiran dan kematian

(Samsara) dimana setiap makhluk yang bernyawa terperangkap di dalamnya.22

Berdasarkan paparan di atas, maka secara teoritik konsep meditasi

meliputi klasifikasi teknik meditasi yang digunakan, isi atau content dan arah

orientasi meditasi.

20 Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Op. Cit. hlm. 588.
21 Soraya Susan  Behbehani, Ada Nabi Dalam Diri, Melesatkan Kecerdasan Batin Lewat

Zikir & Meditasi (terj.) Cecep Ramli Bihar Anwar, hlm. 26.
22 Merriam Webster, Op. Cit. hlm. 331.
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H. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah harus tersusun secara sistematis serta mengandung data

yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang perlu penulis

uraikan guna kelangsungan serta kelancara penelitian ini ialah:

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperolehi melalui

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.23 Penelitian ini

bersifat menggambarkan hasil dari penelitian selama jangka masa

yang ditentukan dan laporannya berupa kata-kata tertulis yang

diperoleh dari subyek yang berhubungan dengan penelitian dan

dapat diamati.

b. Penelitian Lapangan

penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan

informasi yang diperolehi dari sasaran penelitian yang disebut

responden melalui instrument pengumpulan data seperti angket,

wawancara, abstraksi dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan di

Vihara Kampung Keluang, Daerah Besut, Terengganu.

23 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Pustaka
Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 4.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Keluang, Besut karena

mempunyai penduduk Buddha yang paling ramai. Kampung ini

terdapat satu-satunya vihara dan juga merupakan pusat ibadah bagi

seluruh umat Buddha di daerah ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah umat Buddha di Kampung Keluang,

Besut, khususnya mereka yang mengamalkan amalan meditasi.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah nilai-nilai meditasi yang diaplikasikan

oleh umat Buddha dalam kegiatan sehari-hari mereka.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok yang merupakan sasaran generalisasi

penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah umat Buddha

di Kampung Keluang yang mengamalkan amalan meditasi. Penduduk

yang beragama Buddha di kampung ini adalah  seramai 215 penduduk

sahaja dan selebihnya terdapat di sekitar daerah ini tidak menetap di

kampung ini.
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No. Nama Wilayah Jumlah Penduduk

1. Kuala Besut 215

2. Kota Putera 209

3. Jertih 762

4. Hulu Besut 192

Jumlah 1,378

Tabel 1.

Jumlah penduduk cina di daerah Besut.

Kampng Keluang terdapat dalam wilayah Kuala Besut yaitu

mempunyai penduduk keseluruhan seramai 215. Sampel penelitian ini,

penulis mengambil 10% daripada jumlah penduduk yaitu 21.5.

Namun, penulis membundarkan angka tersebut dan menjadi 22 orang

penduduk.

Penulis menggunakan teknik snowball sampling untuk menentukan

siapa saja yang bakal diwawancarai. Snowball sampling adalah salah

satu bentuk jusdgement sampling yang sangat tepat digunakan bila

populasi kecil dan spesifik. Cara pengambilan sampel dengan teknik

ini dilakukan secara berantai, makin lama sampel menjadi semakin

besar seperti bola salju yang menuruni lereng gunung. Hal ini

diakibatkan kenyataan bahwa populasinya sangat spesifik sehingga
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sulit sekali mengumpulkan sampelnya. Pada tingkat operasionalnya

melalui teknik sampling ini, responden yang relevan diwawancarai

akan diminta menyebutkan responden lainnya sehingga diperoleh

sampel yang sebesar yang diinginkan oleh penulis.

No. Nama Wilayah

Jenis kelamin Jumlah

PendudukLaki-laki Perempuan

1. Kuala Besut 129 95 215

2. Kota Putera 101 108 209

3. Jerteh 409 353 762

4. Hulu Besut 118 74 197

Jumlah 748 630 1, 378

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Cina Mengikut Jenis Kelamin
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5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan penulis guna memperoleh data

yang diperlukan baik yang berhubungan dengan kepustakaan maupun

hasil langsung dari lapangan, ialah sebagai berikut:

a. Obsevasi

Metode observasi adalah  teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.24 Dengan metode

ini peneliti langsung ke tempat penelitian untuk melakukan

pengamatan langsung yaitu terlebih dahulu ke vihara dan

penempatan umat Buddha di daerah Besut.

b. Wawancara

Dalam metode ini penulis datang bertemu langsung dengan

responden atau subjek yang diteliti. Metode ini merupakan teknik

pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang

berlangsung satu arah (sepihak), dengan maksud bahwa pertanyaan

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak

yang diwawancarai.25 Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai

guru atau pemimpin meditasi yang bisa memimpin meditasi di

vihara daerah Besut dan beberapa responde umat Buddha.

24 Abduramat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusupan Skripsi (Jakarta :
PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

25 Ibid. hlm. 105.
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c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis dalam melaksanakan metode ini. Penulis bermaksud

untuk memperoleh data langsung di tempa penelitian, seperti buku-

buku yang relevan, laporan kegiatan, foto dan data lain yang

relevan.26

6. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun dan

dikelaskan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu, metode

deskriptive analysis juga digunakan oleh penulis yang nantinya akan

diinterpretasikan dan bertujuan untuk memberikan deskripsi atau

menjelaskan mengenai subjek penelitian, yakni secara sistematis, faktual

dan akurat sehingga mamp memberikan kejelasan tentang aktivitas

meditasi di daaerah Besut.

26 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian : Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda
(Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 77.
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I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang

menjadi pokok dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan ini berdasarkan

sistematika penulisan dan sedikit sebanyak dapat membantu pembaca memahami

tata aturan penulisan ini. Sistematika  penulisan itu adalah seperti berikut:

BAB I : Bab ini adalah merupakan bab pendahuluan di mana penulis

mengemukakan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah,

tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, metodologi penulisan,

penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menggambarkan lokasi penelitian dari aspek geografis,

ekonomi, agama, sosial budaya dan segala yang berkaitan dengan lokasi

penelitian.

BAB III : Bab ini menerangkan pengertian meditasi, konsep meditasi dan

praktek-praktek yang terdapat di dalam amalan meditasi.

BAB IV : Pada bab ini, penulis membahas tentang penyajian data-data tang

dikumpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan dari wawancara dan

dokumentasi.

BAB V : Bab ini merupakan bab yang terakhir yang berisi tentang kesimpulan

penelitian dan saran-saran.


