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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aliran kebatinan bukanlah suatu hal yang asingbagi masyarakat Indonesia,

khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pulau Jawa, terutama Jawa Timur

banyak menjalanankan berbagai laku batin dengan harapan untuk mencari

ketengan jiwa dari dunia yang penuh semu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

dilatarbelakangi pada penarikan diri dari kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari

kepada dunia yang penuh mimpi dan kepada pengalaman batin serta kerinduan

akan masa lampau.1 Tampaknya argumen ini juga ada benarnya dan diakui oleh

berbagai ahli seperti, RahmatSubagya. 1973, D. Dipoyono. 1969, S. De Jong.

1976 serta tokoh-tokoh lainnya. Hipotesis dan alasan mereka cukup meyakinkan,

sehingga pelarian dan kompensasi dari keadaan edan (tidak menentu dan penuh

tekanan) membuat lebih banyak kebenaran.

Bagi setiap individu masyarakat kejawen, ajaran kebatinan merupakan

sebuah perguran ideal dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang bertujuan

untuk mengetahui hal-hal gaib, bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa

yang dianggap sebagai Tuhan melalui renungan batin. Ajaran demikian sering kali

dianggap sebagai “javanisme”, yaitu, gaya hidup orang Jawa ialah kebatinan yang

meliputi ilmu gaib atau okultisme dan klenik.2

1Koetjaraningrat, Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia,
(Jakarta: Bhrarata, 1969), h. 39.

2M. Sufa’at, Beberapa Pembahasan Tentang Kebatinan, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1985), h.
14-15.
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Kepercayaantersebut dalam prakteknya terkadang dilakukan dengan cara

membuat sesajen dan meminta berkah pada tempat-tempat yang dipandang angker

(bertuah). Terutama pada setiap hari Kamis petang (malam Jum’at) dan Selasa

kliwon berdatangan orang-orang untuk mengadakan sesajian dan memintak

berkah pada kuburan leluhur (nenek monyang) yang dianggap keramat dan telah

menjadi agenda wajib bagi masyarakat Kotagede yang mengaku beragama Islam.3

Sehingga hidup dalam suasana Jawa Islam yang demikian itu disebut juga

kejawen.4

Pada mulanya ajaran kebatinan ini berasal dari para cendikiawan istana di

kerajaan kraton yang mampu membaca dan memahami bahasa sansekerta untuk

berusaha mempertemukan tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran Islam, terutama

ajaran tasawuf.5 Bahkan hampir semua ajaran kebatinan mengenal nafsu amarah,

lauwamah dan mutmainah dari tasawuf al-Ghazzālī (450-505 H/ 1058-1111 M).6

Akan tetapi aliran kebatinan secara fenomena dalam tahun sesudah kemerdekaan

tumbuh bagaikan jamur di munsin hujan.7 Suatu perkembangan yang tidak

terbatas di kalangan orang-orang miskin dan tanpa kekuasaan, melainkan telah

3Muh. Syamsuddin, Prof. Dr. H.M. Rasjidi Perjuangan & Pemikirannya, (Yogyakarta: Azizah,
2004), cet. 1, h. 19.

4Kejawen adalah segala naluri (tradisi atau perbuatan yang sudah lazim dijalankan) oleh adat-
istiadat leluhur orang Jawa. Lihat Kamil Kartapradja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di
Indonesia, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), h. 58.

5Simuh “Apek Mistik Islam Kejawen dalam Wirid Hidayat Jati”, dalam Ahmat Rifa’i Hasan,
Warisan Intelektual Islam Indoneisa: Telaah atas Karya-karya Klasik, (Bandung: Mizan, 1987),
cet. 1, h. 65-66.

6Simuh, Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, (Yogyakarta: Yayasan
Benteng Budaya, 1996), h. 63.

7Harun Hadiwijono, Injil dan Kebatinan, (Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1967), h. 7.
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berkembang sampai di kalangan atasan. Ia terorganisir yang sekaligus merupakan

gejala elit tersebar luas di masyarakat, baik nasional maupun internasional.8

Hal ini dapat diketahui pada Kongres Kebudayaan Indonesia yang kedua di

Malang 20-24 Agustus 1948 di bawah pimpinan Mr. Wongsonegoro, aliran

kebatinan tumbuh satu demi satu dengan diwarnai gejolak yang menghebohkan

masyarakat, seperti Penguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu) didirikan di

Surakarta, dan pada tahun 1949-1951 di Kedu, Bayu Mas, Cerebon.9

Kemudian pada tahun 1953 aliran kebatinan yang terdaftar di Depertemen

Agama R.I sebanyak 360 aliran,10 dan perkembangan selanjutnya secara pesat

pada akhir tahun enam puluhan mempunyai anggota mencapai ratusan ribu orang,

serta sesudah tahun 1965-1966 aliran kebatinan diakui secara resmi sebagai

bentuk ekspresi religius yang syah.11

Namun perlu untuk di ketahui, dalam Mistik Kejawen, Suwardi

Endraswara menyatakan bahwa ajaran mistik Jawa atau kebatinan telah lama

tersimpan dalam berbagai suluk dan serat, seperti Arjuna Wiwaha karangan Empu

Kanwa, Serat Centini karya Pakubuwana V, Serat Wedatama karya

Mangkunagara IV. Lebih jelas lagi tergambar dalam Suluk Sukma Lelana, Suluk

Wujil, Sastra Gending, Malang Sumirang dan versi Darmogandul,

8 Niels Mulder, KebatinandanhidupSehari-hari orang Jawa, terj. Dari bahasa
InggrisMysticisme&Everday Life in Contemporery Java, olehAlois A. Nugroho, (Jakarta:
Gramedia, 1983), cet. 1, .h. 10.

9Hurmain,Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Mistikisme dalam Islam,
(Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1991), h. 24.

10 Rahmat Subagya, Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama, (Yogyakarta:
Kanisius, 1976), cet. 2, h. 117.

11Hurmain,op.cit., h. 27.
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Gatoloco,HidayatJati, Centini sertasulukdanserat lainnya.12 Menurut Warsito

ajaran yang terdapat dalam literatur kebatinan tersebut berasal dari ajaran spiritual

keraton Jawa yang sangat tuan dan mengalami perkembangan yang berhubungan

dengan union mistik, yoga—pada intinya merupakan ajaran tantrisme yang

berjubah Islam,13berdasi Kristen, bertopi theosofi, dan sekarang bersepatu

rasional.14

Dalam kaitannya dengan Islam, dapat dijumpai beberapa tokoh. Satu

diantaranya yang dikenaladalah Rasjidi (1915─2001 M),oleh Dawam Rahardjo

disebut sebagai guardion atau penjaga Islam.15Iaadalah sosok ilmuwan muslim

yang sangat berpengaruh dan di segani oleh kalangan intelektual muslim, baik

nasionalmaupuninternasional. Dengan kata lain, seseorang yang telah diakui

kredibilitas dan kapabilitasnya sebagai guru bangsa oleh masyarakat Indonesia

yang sanggup ngemong (mengayomi, mendidik dan mengarahkan)

bangsanya.16Kelantangan Rasjidi atas berbagai persoalan yang dapat merusak

citra Islam disampaikan secara terusterang dan terbuka, bahkankadang kalatidak

dapat menghindari munculnya tuduhan, tudingan dalam hal-hal yang empirik

(aktual).17

12Suwardi Endraswara, Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya
Spritual Jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 74.

13Warsito, S.”Kebatinan dan Islam”, dalam Warsito S., M. Rasjidi, HasbullahBakry,
DisekitarKebatinan, (Jakarta: BulanBintang, 1973), cet. 1, h. 52.

14Simuh, Mistik Islam KejawenRadenNgabehiRanggawarsita:
SuatuStudiTerhadapSeratWiridHidayatJati, (Jakarta: UI Press, 1988), cet. 1, h. 5.

15M. Dawam Rahardjo, “Sedikit Tentang Sejarah Intelektual dan Peranan Kaum Terpelajar
Muslim” dalam Endang Basri Ananda (penyunting), 70 Tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi, (Jakarta:
Harian Umum Pelita, 1985), h. 209.

16Syamsuddin, op.cit., h. v.
17Azyumardi Azra “H.M. Rasjidi, BA: Pembentuk Kementerian Agama dalam Revolusi”, dalam

Azyumardi Azra, Saiful Umum (ed.), Menteri-menteri Agama RI: Biografi SosialPolitik,
(Jakarta: INIS Bekerja sama dengan PPIM dan Balitbang Depag, 1998),  h. 21.
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Pandangan Rasjidi terhadap kebatinan telah dituangkan dalam karyanya

Islam dan Kebatinan. Pada dasarnya adalah ajaran yang telah terkontaminasi

dengan yoga dan tantrisme untuk mendapatkan ilmu gaib, seperti mengetahui hari

kemudian dan ilmu alam cosmogoni yang tidak ilmiah, serta etika yang

berdasarkan literatur Hindu-Budha. Dengan kata lain, bahwa ajaran kebatinan

yang ada di Indonesia telah dipengaruhi oleh aliran kebatinan di India,18 begitu

juga dengan mistik Islam baik di Persia (Iran) maupun di Timur Tengah tidak

luput dari pengaruhIndia,19 serta orang yang memakai nama Islam sebagai dasar

gerakan kebatinan, sebenarnya mereka adalah orang yang tidak mampu untuk

membedakan antara dasar ajaran Hindu dan Islam. Dengan cara melakukan zikir

kepada Allah, lalu terjadi ekstase yang bersifat orgiast (buatan).20

Lebih jauh lagi, Rasjidi mengatakan bahwa kepustakaan Islam kejawen,

seperti, Darmogandul dan Gatoloco bukanlah buku standar untuk ilmu kebatinan,

tetapi sangat tersebar luas dilingkungan rakyat yang tidak terpelajar dan mereka

menganggapnya sebagai pedoman. Duabukutersebuttidakdijelaskankekeliruan

yang ada di dalamnyadansangatberbahayabagilandasanpembangunanumat Islam

Indonesia.Ajarandi

dalamnyatidakpercayakepadaharikemudiandantidakmenilaikecualipadapersoalan

yang materiil.21

Sedangkan HidayatJati yang ditulis Ronggowarsito mulai dari semasa

18Harun Hadiwijono, Kebatinan Islam Abad XVI, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), cet. 2, h. 7.
19M. Rasjidi, Kasus R.U.U. Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1974), h. 21.
20M. Rasjidi, Islam dan Kebatinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), cet. 4, h. 114.
21M. Rasjidi, “Apakah Kebatinan Itu?”, dalam Warsito S., M. Rasjidi, Hasbullah Bakry, Disekitar

Kebatinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 36.
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hidupnya sampaisekarangselaludipakaiolehpembesar-pembesar di Surakarta

danYogyakarta.22Namun, ajaran di dalamnyaterdapatpaham union

mistikatauilmugaib yang dicapaidenganjalanmanekung(meditasi).Pahamini

menurut Rasjidi dapat dijumpaidalamaliran kebatinan yang

dikenaldenganmanunggalingkawulaGustidan

dilambangkansebagaicurigamanjingwarangka.DalamHidayatJati,

konseptersebutdijelaskanbahwasewaktu di duniatuhanimanendalamdirimanusia,

sebaliknya di akhiratmanusiaimanenterhisap di dalamdirituhan.23Sebagaimana

yang terdapat dalam KepercayaanKebatinanKerohanianKejiwaandan Agama, di

nyatakanoleh RahmatSubagya

“manusiatenggelamdalamKetuhanandankehilangankepribadiannyasendiri”.24Unio

n mistikmerupakansalahsatupaham yang mengutamakanajarankebatinan,

bahkanmerupakan salahkonsep yang menjiwaidanmewarnaiajaran

Islamkejawen.Melalui karyanya Islam dan Kebatinan,Rasjidi mengingatkan

kepada para pembaca agar berpikir secara kritis untuk dapat membedakan antara

kebatinan dan Islam.25

Kepercayaan tersebut dapat mengancam integritas umat Islam dengan

menganggap syariat Islam tidak berguna, bahkan para penganut paham kebatinan

mengakui hakekat atau ilmu kesunyataan lebih unggul dan lebih halus dari ajaran

syariat.26Hal inisangat berbahaya bagi generasi muda yang belum mendalami

22Rasijdi. 1977, op.cit., h. 54.
23Simuh.“Pandangan H.M. Rasjidi Tentang Kebatinan”, dalam Jurnal Al-Jami’ah. No. 34, th.

1986, IAIN Sunan Kalijaga, disaduri dari internet dalam bentuk pdf., h. 29.
24RahmatSubagya,op.cit., h. 91.
25Rasjidi. 1977, op.cit.,h. 148.
26Hurmain,loc.cit.,
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ajaran Islamdengan benar.

Selanjutnya, ajaran dalam literatur kebatinan banyakmengunakanistilah-

istilah Islam yang diberi arti berlainan dengan maksud pejorative (mencemooh)

dan membuat penafsiran yang bukan-bukan sebagai objek

penghinaandantertawaannya.27Ajarandalam literatur kebatinan tersebut di

tulisbukan hanya melawan satu corak aliran dalam Islam, tetapi bahkan

menentang Islam seutuhnya.28

Dengan demikian berdasarkan buku Islam dan Kebatinanyang isinya mudah

dipahami,sehingga tiap dosen yang mengampu mata kuliah Aliran

Kebatinanmewajibkan kepada mahasiswanya untuk membaca buku tersebut.29

Kemudian buku ini juga sangat menarik untuk di pelajari dalam menggungkap

dan memahami pandangan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan secara utuh. Hal ini

menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut pemikiran Rasjidi sebagai

bahan kajian dalam skripsi ini dengan fokus pembahasan “Analisis Terhadap

PemikiranRasjidi Dalam Buku Islam dan Kebatinan”. Dengan harapan agar

karya tulis ini dapat mewarnai khazanah keilmuan, khususnya atas pemikiran

Rasjidi terhadap ajaran kebatinan, dan juga diharap dapat menjadi refrensi di

kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

27Rasjidi. 1977, op.cit., h. 62.
28Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1984), cet. 1, h. 205.
29Syamsuddin, op.cit., h. 58
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Sehubung dengan latar belakang masalah di atasdankarena masalah pokok

yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemikiran

Rasjiditerhadapajarankebatinanyang secarakhususterdapat dalam buku Islam dan

Kebatinan. Untuk itu, sebagai pijakan dalam penelitian ini penulis jabarkan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan?

2. Bagaimanakahajaran Islam yang benar menurutRasjidi?

C. Tujuan danKegunaanPenelitian

Orientasi utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan

yang konkret mengenai ajaran kebatinan dalam buku Islam dan Kebatinan dengan

penelitian sistematis dan komprehensif untuk diharapkan dapat menjawab

pertanyaan pada rumusan masalah di atas. Namun secara khusus bertujuanuntuk:

1. Menjelaskan pandangan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan yang terdapat

dalam buku Islam dan Kebatinan dan buku karangannya yang lain.

2. Menjelaskanajaran Islam yang sebenarmenurutRasjidiuntukdapat

melihatkekeliruanajarankebatinan yang banyakmengunakanistilah-istilah

Islam diberiartiberlainan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini bisa di lihat dari tiga ranah sebagai

berikut. Pertama, secara konseptual, penelitian ini memperkaya khazanah atas

pemikiran Rasjidi kontemporer, terutama yang terdapat dalam karyanya Islam dan

Kebatinan. Kedua, secara praktikal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan sebagai salah satu literatur sumber rujukan bagi civitas akademik dan
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para peneliti selanjutnya yang memiliki konsentrasi pada pemikiran Rasjidi

khususnya yang terdapat dalam buku Islam dan Kebatinan. Terakhir, secara

institusional, penelitianinimerupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana program studi Aqidah Filsafat pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

D. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih “Analisis Terhadap Pemikiran Rasjidi Dalam Buku Islam

dan Kebatinan” sebagai judul pada skripsi ini di dasari oleh; Pertama,

untukmengetahui pemikiran Rasjidi

dalammenghadapiberbagaimacamalirandanhampirmendirikan agama baruselain

agama yang telahdiakuidenganmengunakan istilah-istilah

Islam,akantetapidiberiartiberlainanbahkanbertentangandenganmaksudmencemooh

danmentertawakan Islam,

sertamenganggapajarannyalebihbagusdanlebihhalusdarisyariat Islam.

Kedua, judul skripsi ini memberikan pandangan terhadap mereka yang

masih mempercayai ajaran dalamlieraturkebatinanJawa yang

telahtersebardiberbagailapisanmasyarakat yang tidak hanya terbatasbagi

masyarakat primitif, melainkan juga telah sampai pada mereka terpelajar dan

bergelut dengan ilmu pengetahuan—hanya saja corak dan bentuknya yang

berubah menurut situasi dan kondisi zaman.

Ketiga, alasan yang tidak kalah menarik minat penulis adalah suatu

kenyataan bahwa sampai saat ini masih terasa minim tokoh di Indonesia,

khususnya di UIN Suska yang mempunyai visi menjadi universitas kelas dunia—
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orang seperti Rasjidi yang mengenyam pendidikan dan mengajar di dunia Barat,

tetapi masih memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran Islam dengan

disertai disiplin ilmiah yang tinggi. Sehingga tidak segan berpolemik dalam

mempertahankan identiasajaran Islam yang benar dengan jalan meluruskan

kembali dari kekeliruan yang dapat merusak citra

Islamdanpemikirangenerasimuda.

E. Tinjauan Pustaka

Rasjidi dikategorikan sebagai salah seorang tokoh yang masuk dalam

jajaran intelektual dengan menguasai ilmu-ilmu keagamaan, terutama Islam.

Setelah kembali dari Mesir dan Perancis seluruh aktivitas hidupnya ia gunakan

untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa, serta untuk menjaga akidah umat

Islam dari pemikiran yang dapat mengoyahkan iman generasi muda yang menjadi

perhatian dan keprihatinannya. Sehingga atas jasa-jasanya tersebut ia mendapat

anugerah Bintang Mahaputra dari Pemerintahan Republik Indonesia.

Keberhasilannya dalam menguasai berbagai bidang keilmuan yang membawa ia

kejalan penuh resiko terlibat dalam berbagai polemik dan debad dari berbagai

forum nasional maupun internasional.

Agaknya, karena penguasaannya terhadap berbagai bidang keilmuannya dan

berbagai jabatan yang telah diamanahkan kepadanya, membuat banyak penulis

kemudian berusaha hadir untuk meneliti tentang sosok tokoh yang satu ini.

Namun, dari beberapa peneliti yang dapat ditampilkan dalam tinjauan pustaka ini

mereka lebih memfokuskan diri untuk mengkaji dan mendalami riwawat hidup

Rasjidi yang misterius.
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Tentunya, pertama, tulisan Azyumardi Azra, Rektor Syarif Hidayatullah

Jakarta. Tulisan ini berjudul H.M. Rasjidi, BA: Pembentukan Kementerian Agama

dalam Revolusi (1998), yang sengaja ditulis untuk mengenang jasa-jasa Rasjidi

terhadap keberadaan Depertama Agama RI. Dalam tulisan ini Azyumardi Azra

lebih memfokuskan pada biografi Rasjidi, secara khusus yang berkaitan dengan

perjuangannya.

Kedua, tulisan yang berjudul Riwayat Hidup dan Perjuangan Prof. Dr.

H.M. Rasjidi yang ditulis oleh Sukriyanto AR, dosen pada Fakultas Dakwah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini sengaja ditulis untuk Balai Penelitian

P3 masyarakat IAIN Sunan Kalijaga dalam rangka menghormati jasa-jasa Rasjidi

terhadap keberadaan PTAIN sebagaimana disebutkan di atas. Dari hasil tulis

tersebut sesuai dengan judulnya, Sukriyanto AR menjelaskan tentang perjalanan

hidup sang tokoh dan kontribusinya terhadap keberadaan PTAIN.

Selain kedua tulisan di atas, terdapat juga buku-buku yang membicarakan

Rasjidi, seperti yang ditulis oleh Akh. Minhaji dan Kamaruzzaman, Indonesia

Memoriam: Prof. Dr. H.M. Rasjidi, 1915-2001. Dalam buku ini, kedua penulis

tersebut berusaha melacak biografi, karir dan sekaligus menyosialisasikan Rasjidi

dalam percaturan pemikiran Islam di Indonesia yang masih jarang dilirik oleh

sarjana lain. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu perwujudan bela

sungkawa atas wafatnya Rasjidi pada tangal 30 Januari 2001.

Kemudian tulisan Muh. Syamsuddin, Prof. Dr. H.M. Rasjidi Perjuangan &

Pemikirannya,berisi pemikiran dan jasa perjuangan Rasjidi terhadap bangsa

Indonesia. Dalam tulisan ini Syamsuddin mengangkat pemikiran, pendidikan sang
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tokoh sebagai seorang diplomat yang memiliki kredibilitas tinggi dan telah diakui

di manca negara terutama oleh bangsa Indonesia sendiri yang kental dengan

primordialitas. Dalam buku ini Syamsuddin memaparkan bab demi bab layaknya

sebagai karya peneliti lain untuk membatu bagi mereka yang bermaksud meneliti

pemikiran dan riwayat sang tokoh. Dari tulisan tersebut penulis hanya mengutip

kehidupan dan aktivitas Rasjidi sebagai acuan dalam penelitian ini, dan tulisan-

tulisan lain yang berkaitan dengan topik dalam pembahasan ini.

Selanjutnya yang patut disebutkan dalam tinjauan pustaka ini adalah skripsi

Muniroh jurusan Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin tahun 2005,

dengan judul Permikiran Prof. Dr. H.M. Rasjidi Tentang Sekularisme. Dalam

tulisan ini Muniroh berusaha menguraikan bagaimana pandangan Rasjidi terhadap

paham sekularisme beserta argumentasinya, selanjutnya hasil yang didapatkan

dalam skripsi ini bahwa Rasjidi memandang sekularisme dapat mengoyahkan

keimanan generasi muda yang belum banyak mengetaui ajaran Islam dengan

benar.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibentangkan di atas, penulis

berkeyakinan bahwa analisis terhadap pemikiran Rasjidi yang lebih difokuskan

pada karyanya Islam dan Kebatinan belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu.

Dengan demikian, ada sisi lain yang belum diungkapkan oleh penulis atau peneliti

terdahulu dalam mengungkapkan pandangan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan.

Untuk itu, penelitian yang dilakukan ini memiliki arti tersendiri dalam

memberikan informasi serta melengkapi dan menambah khazanah kepustakaan

yang ada.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Karena masalah pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah

‘Analisis Terhadap Pemikiran Rasjidi’secara khusus tertuju pada buku Islam dan

Kebatinan, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan

(library study) dengan membaca semua karya Rasjidi dalam bentuk format

tertulisdan karya-karya penulis terdahulu yang berkaitan dengan pemikiran

Rasjidiuntuk dapat mengurai dan menjelaskan demensi yang sesungguhnya

sebagaimana diinginkan dalam topik pembahasan ini.

Adapun sumber data yang digunakandalam penelitianini

terdiridariduabagian. Pertama, sumber data primer, yaitukarya-

karyaRasjidisendiri, terutamaIslam danKebatinan(1967), Keutamaan Hukum

Islam (1971), Koreksi Terhadap Drs Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi

(1972), Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam?(1974), Empat Kuliah

Agama Islam Pada Perguruan Tinggi (1974), Kasus RUU Perkawinan dalam

Hubungan Islamdan Kristen (1974),

StartegiKebudayaandanPembaharuanPendidikanNasional (1980), Apa itu

Syi’ah?(1984), KoreksiTerhadapDrHarunNasutionTentang Islam

DitinjaudariBerbagaiAspek(1987).

Sedangkan. Kedua, untuk sumber data sekunder, peneliti ini memanfaatkan

tulisan Warsito S., M. Rasjidi dan Hasbullah Bakry, Disekitar Kebatinan (1973).

Rahmat Subagya, Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama
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(1976). Niels Mulder, Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (1984).

KamilKartapraja, Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia (1985).

Hamka, Perkembangan Kebatinan di Indonesia (1992).Romdo,

AjaranOntologiAliranKebatinan (1996). WawasanSusetya,

KontroversiAjaranKebatinan (2007), dantulisan-tulisanyang ada kaitannya

dengan topik  pembahasan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka

penelitiberusaha mengoleksi data tentang Rasjidi dari berbagai sumber, baik

primer maupun sekunder. Selanjutnyabahan-

bahantersebutdibacasatupersatudenganmencariisu-isu yang terkaitdalamtopik

pembahasanini, serta kritik demi kritik bertugas untuk melakukan seleksi atas

sumber-sumber yang telah diperoleh. Setelah langkah di atas dilakukan, maka

untuk selanjutnya semua informasi yang diperlukan ditulis dan diolah melalui

proses editing serta disusun secara sistematis dengan mengacu kepada pedoman

penulisan karya ilmiah yang telah disepakati oleh pihak akademis.

3. Analisis Data

Setelah tahapan-tahapan di atas, penulis berusaha menyelami makna dan

istilah-istilah yang terdapat dalam karya-karya Rasjidi terutama Islam dan

Kebatinan dan karya penulis lain yang berkaitan dengan Rasjidi, baik

berhubungan dengan pemikiran maupun kehidupannya guna mendapatkan

gambaran awal dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam
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menganalisis data pada penelitian ini adalah metodedeskritif, yaitu

menguraikanpandangan Rasjidi terhadap ajaran kebatinan seorisinal mungkin

menurut konteks masanya menuju konteks saat ini, serta kesinambungan historis

dengan melihat faktor yang mempengaruhi pemikiran Rasjidi, baik lingkungan

hidupnya secara mikro maupun perjalanan intelektualnya dalam menuntut ilmu

secara makro.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitianiniterdiriatas lima bab.Tiap-

tiapbabsecarakeseluruhanmemilikikaitan yang eratpadababselanjutnya. Bab

pertama, berisi pendahuluan yangterdiri dari latar belakang masalah,

rumusanmasalah, tujuandankegunaanpenelitian, alasanpemilihanjudul, tinjauan

pustaka, metodepenelitiansertasistematikapenulisan,

merupakantahapawalsebagaipengantardalampenelitian ini.

Bab kedua, membuat biografi Rasjidi yang berhubungan dengan riwayat

hidup dan pendidikannya, baik berupa perjalanan intelektual maupun yang

berkaitan dengan kepribadiannya, serta akan dipaparkan juga karya-karya Rasjidi

yang telah diterbitkan.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi pengertian kebatinan,

sejarahsingkatkebatinanserta ikhtisar ajaran kebatinan yang terdapat dalam buku

Islam dan Kebatinan sebagai pedoman dalam mengungkapkan pandangan Rasjidi

terhadap kebatinan. Kemudian pada bab seterusnya, analisis

terhadappemikiranRasjidi dalambukuIslam danKebatinan,
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setelahmemaparkanpandanganRasjiditerhadapkebatinandengan membandingkan

perspektif kebatinan yang telah didiskusikannya dalam buku Islam dan Kebatinan

dan karangan-karangannya yang lain, terutama Disekitar Kebatinan, sertaajaran

Islam yang benarmenurutRasjidi. Terakhir, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan

dan saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemikiran Rasjidi

terhadap ajaran kebatinan. [.]


