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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Suluk

1) Pengertian Suluk

Suluk memilki arti yang sama dengan thoriq, yaitu jalan.

Namun penggunaan istilah ini semakin lama mengalami perubahan

arti. Sehingga pada akhirnya orang tarekat menggunakan istilah suluk

ini untuk memaksudkan suatu pelajaran rutin atau latihan pada kurun

waktu tertentu. Orang yang berlatih baik dalam doa, dzikir, berpuasa

maupun mengurangi tidur hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah

meminta ampunan atas kesalahannya dinamakan salik (Albanar, 1990).

Suluk diartikan oleh sebagian ulama  sebagai jalan atau metode

untuk melaksanakan segala bentuk ibadah dalam upaya mendekatkan

diri kepada Tuhannya dan merupakan suatu tradisi dalam kehidupan

tarekat. Djalaludin (Meliani, 2013) menjelaskan bahwa suluk adalah

perjalanan yang ditentukan bagi orang yang berjalan (salik) kepada

Allah, dengan melalui beberapa batas-batas dan tempat-tempat

(maqam) dan naik beberapa maqam/martabat yang tinggi yaitu

perjalanan rohani dan nafsani. Suluk berarti memperbaiki akhlak,

mensucikan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan

aktivitas rutin dan memakmurkan lahir batin. Segenap kesibukan

hamba hanya ditujukan kepada Sang Rabb. Bahkan ia selalu sampai

kepada-Nya (Wusul).
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Al Aziz (2006) menyebutkan suluk ialah berjuang/berusaha

melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu dengan melalui beberapa

metode fase untuk mencapai Ma’rifat.

Adapun fase-fasenya sebagai berikut :

1. Takhalli : membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dari

ma’siat dan bathin.

2. Tahalli : mengisi diri dengan sifat-sifat yang terpuji yaitu

taat lahir bathin.

3. Tajalli : memperoleh kenyataan Tuhan.

Suluk merupakan salah satu metode untuk mendekatkan diri

dengan Allah SWT dalam tarekat. Jalaluddin (2012) menjelaskan

bahwa tarekat pada mulanya diartikan sebagai jalan yang harus dilalui

oleh seorang sufi dengan tujuan berada sedekat mungkin (taqarrub)

dengan Tuhan. Kemudian tarikat mengandung arti organisasi (tarikat),

tiap organisasi tarikat mempunyai syaikh, upacara ritual, dan zikir

tersendiri serta nama tersendiri. Tarikat itu pada mulanya adalah

tasawuf kemudian berkembang dengan berbagai paham dan aliran

yang dibawa oleh para syaikhnya, melembaga menjadi suatu

organisasi yang disebut tarikat.

Sebelum seseorang mengikuti suluk, maka diharuskan untuk

mengambil tarekat. Adapun tarekat adalah sebuah kata bentukan dari

kata Arab thariq atau thariqah dan bentuk jamaknya adalah thara’iq

atau thuruq, yang berarti jalan, tempat lalu lintas, aliran, mazhab,
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metode, mode, atau sistem (Ni’am, 2011). Sedangkan, menurut istilah

tasawuf, tarekat dengan cara menyucikan diri; atau perjalanan yang

harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat

mungkin kepada Tuhan.

Abu Bakar Aceh (dalam Ni’am, 2011) memberikan

pengertian, bahwa tarekat adalah jalan, petunjuk dalam melaksanakan

suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan

oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun-temurun

sampai kepada guru-guru, sambung-menyambung dan rantai-berantai;

atau suatu cara mengajar atau mendidik, lama kelamaan meluas

menjadi kumpulan kekeluargaan yang megikat penganut-penganut

sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran-

ajaran dan latihan-latihan dari para pemimpinnya dalam satu ikatan.

Dengan demikian, tarekat selamanya harus mengacu pada

tuntunan Nabi, para sahabat dan tabi’in. Dengan kataa lain, tarekat

harus dilaksanakan di atas bangunan syaria’at; dan diantara unsur

utama yang biasa berlaku dalam dunia tarekat adalah adanya seorang

syaikh yang mempunyai tugas membimbing muridnya. Mereka harus

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

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

berarti orang yang berkehendak untuk menempuh jalan tasawuf di

bawah bimbingan seorang syaikh dengan ketaatan penuh. Unsur

penting lainnya adalah bai’at (janji setia) antara murid dan syaikhnya,
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yang merupakan salah satu tali pengikat agar dapat istiqamah

(konsisten) dalam menempuh jalan menuju Allah SWT.

Dalam suluk para mursyid membimbing para santrinya dengan

mengadakan latihan-latihan jiwa, membersihkan dirinya dari sifat-

sifat yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji dan

memperbanyak dzikir dengan penuh ikhlas semata-mata untuk

memperoleh keadaan tajalli, yakni bertemu dengan Tuhannya.

Adapun jalan untuk menemukan Allah menurut Mustafa Zahri

terdiri dari dua usaha (Al Aziz, 2006) :

1. Mulazamatuz-zikri yaitu terus menerus berada dalam zikir atau

ingat terus kepada Tuhan.

2. Mukhalafah, terus menerus menghindarkan diri dari segala

sesuatu yang dapat melupakan Tuhan.

Untuk mencapai hakikat (liqa Allah) bertemu Tuhan, kaum

shufi mengadakan kegiatan batin, riyadhah/latihan-latihan dan

mujahadah/perjuangan kerohanian. Perjuangan seperti itu, dinamakan

suluk dan yang mengerjakannya dinamakan sulik.

Suluk dilakukan dengan tujuan untuk bertemu Allah. Suluk

sama artinya dengan thariq, yaitu jalan. Namun penggunaan kedua

istilah itu sering dengan perjalanan waktu akhirnya mengalami

perubahan arti. Para mengamal thariqat menggunakan istilah suluk ini

untuk suatu kegiatan pelajaran rutin atau latihan pada kurun waktu
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tertentu. Orang berlatih baik dalam do’a, dzikir, berpuasa maupun

mengurangi tidur hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah

meminta ampunan atas segala kesalah dan dosa-dosanya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suluk

adalah suatu pembelajaran dalam bentuk latihan pada kurun waktu

tertentu dengan mematuhi adab-adab suluk dan dibimbing oleh

mursyid. Dimana pelaksanaannya merupakan memperbanyak

berdzikir, berdo’a, dan menjauhkan diri dari huru hara dunia.

2) Macam-Macam Suluk

Ada tiga macam suluk yang terdapat dalam ajaran thariqat (Al

Aziz, 2006), diantaranya adalah :

a. Suluk dalam Bentuk Ibadah

Suluk dalam bentuk ibadah ini caranya ialah

memperbanyak bentuk syari’at serta prosesi yang dimulai dari

wudhu, shalat sampai dengan dzikir.

b. Suluk dalam bentuk Riyadhah

Bentuk suluk atau latihan riyadhah ini bentuknya dan

pengamalannya ialah meliputi meditasi, betapa, berpuasa,

menyepikan diri, menjauhkan dari pergaulan kehidupan sehari-hari,

mengurangi tidur, mengurangi berbicara, mengurangi segala yang
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berhubungan dengan kepentingan duniawi, termasuk memisahkan

diri dengan anak istri.

c. Suluk Penderitaan

Suluk yang ketiga dalam ajaran thariqat ialah latihan untuk

hidup menderita. Alasan yang dijadikan dasar bahwa orang yang

tidak pernah merasakan penderitaan dalam hidup dan

kesengsaraan, maka ia akan lupa diri dan timbul perasaan tinggi

hati, sombong yang kemudian melupakan siapa dan bagaimana

peranan Tuhan dalam alam maya ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-

macam suluk dalam ajaran thariqat yaitu ada dalam bentuk ibadah,

riyadhah, dan penderitaan.

3) Kewajiban Murid dalam Menjalankan Latihan (Suluk)

Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan dan dikerjakan

salik (murid yang menjalankan latihan). Disamping melepaskan hawa

nafsu yang bersifat keduniaan, maka salik atau murid dalam tarekat

harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut (Albanar, 1990) :

a. Bertaubat di depan mursyidnya

Sebelum melaksanakan latihan atau suluk, seorang murid

harus menyatakan taubat di depan gurunya atau muridnya.

Bersama-sama dengan murid lain, mereka melakukan amalan
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penyerahan diri di depan mursyidnya dan menyatakan taubatnya,

yang oleh mereka disebut tahkim.

b. Berbekal taqwa

Seorang murid yang melaksanakan atau mengamalkan

latihan/suluk, harus membekali dirinya dengan perasaan taqwa

terhadap Tuhan sedalam-dalamnya. Jadi setelah melaksanakan

pembersihan jiwa dan berjanji dengan pengakuan dua kalimah

syahadat ditambah pengakuan bahwa gurunya adalah satu-satunya

mursyid yang ada, maka selanjutnya ia membekali diri dengan

ketaqwaan.

c. Melakukan amalan-amalan dalam bentuk dzikir

Masalah yang harus dilakukan oleh murid dalam

menempuh latihan atau suluk, disamping yang telah disebutkan

diatas ialah memperbanyak dzikir. Dzikir memang banyak

memberikan kebaikan bagi jiwa-jiwa beragama. Dzikir akan

menendang jauh-jauh nafsu-nafsu yang merusak kehidupan jiwa

beragama.

d. Berniat melaksanakan amalan sepenuh hati

Seorang murid yang sedang dalam latihan atau menjelang

melaksanakan suluk, maka diperintahkan oleh gurunya untuk

berniat sepenuh hati. Dengan niat sepenuh hati maka segala yang



19

dilakukan dalam rangkaian suluk akan menjadi mantap. Dengan

berniat yang sungguh-sungguh dalam hati, segala godaan yang

berupa nafsu-nafsu keduniaan tak akan menggoyahkan amalannya.

e. Mengurangi makan dan menahan lapar

Seorang salik dalam melaksanakan amalan untuk mencapai

kesempurnaan ajaran tarekat perlulah kiranya menekan nafsu

makan dan menahan lapar. Sesungguhnya menahan lapar akan

mengurangi nafsu-nafsu keduniaan. Nafsu-nafsu yang diredam itu

misalnya nafsu syahwat, sifat dengki, iri dan keinginan dunia

lainnya. Yang mana semua itu harus dilenyapkan atau ditekan

seminimal mungkin dalam ajaran tarekat.

f. Mengurangi tidur dan memperbanyak ibadah islam

Ajaran islam, bahkan sudah ditegaskan oleh Rasulullah

bahwa shalat malam dikala orang lain tidur itu banyak sekali

hikmah serta keistimewaannya. Hal ini diajarkan pula pada murid

yang sedang bersuluk, berlatih menekuni tarekat. Mereka oleh

gurunya diperintahkan untuk mengurangi tidur. Pada malam hari

harus digunakan untuk melakukan ibadah sunnat dan dzikir-dzikir.

Menurut para mursyid dalam tarekat, ia mengajarkan pada murid-

muridnya, khususnya buat mereka yang salik, bahwa hidup dengan

banyak tidur akan mempertebal debu hati dan mempertumpulkan

akal pikiran. Oleh sebab itu agar hati terang menderang, dan alam



20

pikiran senantiasa bisa berpikir secara hakiki, maka diperintahkan

kepada salik-salik untuk mengurangi tidur, yang selanjutnya dalam

keadaan terjaga itu diisi oleh doa dan dzikir-dzikir.

g. Belajar untuk mengurangi banyak bicara

Salik atau murid yang sedang melaksanakan latihan

diperintahkan oleh gurunya untuk membetasi pembicaraan,

menjaga dan menekan perasaan untuk berbicara yang tidak ada

artinya. Perintah ini diturunkan kepada sang murid sebagai suatu

perkara yang harus ditaati, bertujuan agar salik tidak keluar dari

jalur-jalur ajaran tarekat. Sebab menurut mursyid bahwa dengan

mengumbar pembicaraan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa.

Pembicaraan yang tak ada artinya seringkali hanya menimbulkan

suatu penyakit hati.

h. Melaksanakan prosesi berkhalwat

Berkhalwat merupakan kewajiban salik yang paling tinggi

tingkatannya. Berkhalwat ini tampaknya hampir mempunyai

pengertian yang sama dengan uzla. Berkhalwat artinya menjauhkan

diri, atau memisahkan diri dengan pergaulan sehari-hari. Murid

yang berkhalwat harus memisahkan diri dari hubungan sosial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada bermacam-

macam kewajiban murid dalam menjalankan suluk. dan kewajiban ini

harus di penuhi bagi para salik saat melaksanakan suluk.
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4) Tata Cara Berkhalwat dalam Ajaran Tarekat

Berkhalwat merupakan kewajiban salik yang paling tinggi

tingkatannya. Adapun tata cara berkhalwat dalam ajaran tarekat

adalah sebagai berikut (Albanar, 1990) :

a. Khalwat harus dilaksanakan dengan i’tikaf

b. Senantiasa memelihara wudhu

c. Senantiasa diam dalam dzikir

d. Memisahkan hati dan jasad

e. Mengurangi segala kepentingan jasad

f. Mengenakan pakaian serba putih

g. Meninggalkan pekerjaan dunia

h. Tidak diperkenankan makan daging

i. Senantiasa menghadap kiblat

j. Hendaknya memakai kelambu ruangan

k. Belajar berqona’ah dan sabar

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tata

cara berkhalwat dalam tarekat yang harus dijalani oleh para salik

dalam mengikuti suluk. Dimana tujuan berkhalwat yakni melatih diri,

membersihkan jiwa yang kotor oleh noda perhiasan dunia. Jika sudah

bersih, maka kesinambungan amalan berjalan terus menerus. Dengan

berkhalwat diharapkan seseorang senantiasa ingat dan taqwa terhadap

Tuhan dengan tiada putus-putusnya.
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B. Lanjut Usia

1) Pengertian Lanjut Usia

Menurut Guinan (dalam Hurlock, 1980) lanjut usia adalah

periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode

dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang

lebih menyenangkan, atau beranjak jauh dari periode hidupnya yang

terdahulu, ia sering melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh

penyesalan dan cenderung ingin hidup pada masa sekarang, mencoba

mengabaikan masa depan sedapat mungkin.

Menurut Guinan (dalam Hurlock, 1980) tahap terakhir dalam

rentang kehidupan sering dibagi menjadi usia lanjut dini, yang berkisar

antara usia enam puluh sampai tujuh puluh dan usia lanjut yang mulai

pada usia tujuh puluh sampai akhir kehidupan seseorang. Orang dalam

usia enam puluh biasanya digolongkan sebagai usia tua atau setelah

usia madya dan usia lanjut setelah mereka mencapai usia tujuh puluh.

Menurut standar beberapa kamus berarti makin lanjut usia seseorang

dalam periode hidupnya dan telah kehilangan masa mudanya.

2) Ciri-Ciri Lanjut Usia

Setiap rentang kehidupan manusia ditandai dengan beberapa ciri

tertentu. Demikian juga dengan usia lanjut. Adapun ciri-ciri pada lanjut usia

(Hurlock, 1980) adalah :
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a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran

Kemunduran yang terjadi pad usia lanjut bisa bersifat fisik

maupun psikis. Kemunduran fisik merupakan suatu perubahan sel-

sel yang telah rusak, perubahan yang terjadi dimana sel-sel yang

ada menjadi dewasa sehingga sel-sel tersebut tidak dapat

berproduksi lagi bahkan akan menjadi tua dan mati. Sedangkan

kemunduran psikis pada usia lanjut akan mempengaruhi penurunan

fungsi mental.

b. Perbedaan individu pada efek menua

Menurut cicero (dalam Hurlock, 1980) secara umum penuaan

fisik lebih cepat dibandingkan dengan penuaan mental, walaupun

kadang dapat terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan karena proses

menjadi tua merupakan kerjasama antara beberapa sistem yang

hasilnya tidak sama antara individu yang satu dengan yang lain.

Oleh karena itu sering terlihat seseorang secara usia kalender lebih

tua tapi tampak lebih muda, begitu juga sebaliknya.

c. Adanya beberapa streotipe bagi usia lanjut

Masa tua itu dianggap sebagai masa pikun yang disebabkan

kerusakan bagia tertentu dalam. Kenyataan tidak semua usia lanjut

dalam proses ketuaannya itu mengalami kerusakan dibagian otak.

Selain itu orang juga menganggap usia lanjut tidak produktif lagi.

Namun pada kenyataannya banyak usia lanjut yang produktif

dengan memperoleh kematangan dan produktifitas yang baik.
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d. Keinginan untuk muda kembali sangat kuat

Status kelompok yang diberikan kepada usia lanjut secara

alami telah membangkitkan keinginan untuk muda, bahkan ingin

muda bila tanda-tanda penuaan mulai tampak.

Menurut Thomae (dalam Haditono, 2006) ada sepuluh subsystem ciri-

ciri lanjut usia yang membedakan lansia yang satu dengan lansia yang lain,

yaitu :

1. Permasalahan nature-nuture (pemasukan-belajar) pada awal proses

menjadi tua, misalnya pembawaan, riwayat pendidikan, kebiasaan

dalam mengadakan aktifitas fisik dan mental, makanan, hobi dan

hubungan sosial.

2. Perubahan dalam sistem biologis, misalnya kesehatan, fungsi

sensoris, biomorfosa atau proses penuaan yang primrt, kemunduran

dalam ingatan.

3. Perubahan dalam peran sosial, misalnya ke panti, kehilangan teman

hidup, sahabat atau keluarga lain, menjalin persahabataan baru,

peran sosial baru.

4. Situasi sosio-ekologis, misalnya hal-hal yang berkaitann dengan

penghasilan, jaminan sosial, perumahan, kendaraan, jaminan

pelayanan media, dan aturan-aturan preventif.

5. Kosistensi dan perubahan sifat-sifat kepribadian, misalnya dalam

hal aktivitas, perhatian, suasana hati, kreativitas, penyesuaian,

kontrol diri.



25

6. Konsistensi dan perubahan berbagai macam aspek fungsi kognitif.

7. Ruang hidup individu seperti konsep diri orientasi nilai agama,

sikap terhadap kematian dan keterbatasan.

8. Kepuasan hidup atau keseimbangan yang dicapai antara kebutuhan

individual dan situasi kehidupan.

9. Kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan melalui

konfrontasi aktif dan sikap tidak menyerah yang mengakibatkan

tingkah laku prestasi. Penyesuaian dan pengaturan kembali kognisi.

10. Kompetensi sosial sebagai ukuran global kemampuan individu

untuk memenuhi tuntutan sosial dan biologis.

3) Ciri-Ciri Keberagamaan Usia Lanjut

Berbagai latar belakang yang menjadi penyebab kecendrungan

sikap keagamaan pada manusia lanjut usia, seperti yang dikemukakan

di atas bagaimanapun memberi gambaran tentang ciri-ciri

keberagamaan mereka. Menurut Jalaluddin (2012) secara garis besarnya

ciri-ciri keberagamaan di usia lanjut adalah :

a. Kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat

kemantapan.

b. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat

keagamaan.

c. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan

akhirat secara lebih sungguh-sungguh.
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d. Sikap keagamaan cenderung mengarah pada kebutuhan saling

cinta antarsesama manusia, serta sifat-sifat luhur.

e. Timbul rasa takut pada kematian yang meningkat sejalan dengan

pertambahan usia lanjutnya.

f. Perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan

pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya

kehidupan akhirat.

Masa lanjut usia sama halnya dengan tahapan perkembangan

lainnya tidak akan pernah terlepas dari krisis dan berbagai tekanan yang

ada dalam menghadapi perubahan-perubahan dan penurunan-penurunan

yang terjadi. Hal ini menuntut adanya penyesuaian diri yang baik dari

para lanjut usia dan juga kemampuan untuk dapat mengatasi situasi-

situasi yang menekan tersebut agar dapat mencapai kehidupan masa

lanjut usia yang sejahtera.

Menurut Jalaluddin (2012) peranan agama dalam kehidupan

individu khususnya pada lanjut usia adalah sebagai suatu sistem nilai

yang memuat norma-norma tertentu. Norma tersebut menjadi kerangka

acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan

keyakinan agama yang dianutya. Sebagai suatu sistem, nilai agama

memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan

sebagai bentuk ciri khas.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan dan

penurunan pada lanjut usia menimbulkan suatu tekanan di dalam diri

lanjut usia sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengatasi tekanan

tersebut agar lanjut usia mendapatkan kesejahteraan dalam menjalani

hari tua. Perubahan-perubahan yang dialami oleh lanjut usia tidak

semuanya bersifat degeneratif, merosot atau memburuk melainkan ada

aspek yang justru meningkat seperti adanya pengaruh kesadaran agama

bagi lanjut usia memberikan dampak positif, agama memberikan

kemantapan batin, rasa bahagia, terlindungi dan puas seiring dengan

bertambahnya usia.

C. Kerangka Berfikir

Dari teori-teori yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti

mencoba menjelaskan bagaimana kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Hurlock (1980) menyebutkan bahwa lanjut usia berulang kali ditunjukkan

harus menghadapi serangkaian kehilangan fisik dan sosial. Berbagai macam

penurunan yang dirasakan oleh lansia, namun pada masa lanjut usia ini juga

terjadi peningkatan, yaitu terjadinya peningkatan tingkat religiusitas.

Jalaluddin (2012) menambahkan bahwa salah satu ciri religiusitas pada

lanjut usia adalah tercapainya kemantapan beragama.

Kemantapan beragama pada lansia biasanya dipengaruhi salah

satunya oleh adanya kekhawatiran akan datangnya kematian. Menurut

Robert H. Thouless (Jalaluddin, 2012) kondisi uzur di usia tua
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menyebabkan manusia usia lanjut senantiasa dibayang-bayangi oleh

perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kematian. Rasa takut akan

kematian ini semakin meningkat pada usia tua. Kajian psikologi berhasil

mengungkapkan bahwa di usia melewati setengah baya, arah perhatian

mengalami perubahan yang mendasar. Bila sebelumnya perhatian diarahkan

pada kenikmatan materi dan duniawi, maka pada peralihan ke usia tua ini,

perhatian lebih tertuju kepada upaya menemukan ketenangan batin. Sejalan

dengan perubahan itu, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan

kehidupan akhirat mulai menarik perhatian mereka.

Suluk merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang banyak diikuti

lanjut usia di Kabupaten Rokan Hulu. Maka tidak mengherankan jika Rokan

Hulu disebut dengan julukan Negeri seribu suluk. Kebanyakan lanjut usia

yang mengikuti suluk merupakan lanjut usia yang tidak bekerja dan janda.

Dengan tidak terikat dengan pekerjaan, maka seseorang dapat mengikuti

suluk dengan rutin. Begitu juga halnya dengan lanjut usia yang janda, mereka

dapat rutin mengikuti suluk karena tidak terlalu sibuk mengurus rumah

tangga yang terkadang menjadi kendala untuk mengikuti suluk.

Suluk banyak diikuti karena merupakan salah satu metode dari

pengamalan tarekat Naqsyabandiyah. Di dalam suluk juga terdapat aturan-

aturan yang harus dipatuhi oleh para salik (orang yang bersuluk) yang

disebut dengan adab-adab suluk. Dimana  secara keseluruhan adab-adab

suluk mengajarkan salik untuk mengurangi makan, tidur, berbicara dan
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lebih memperbanyak ibadah. Hal ini tidak terlepas dari peran guru

(Mursyid) dalam proses latihan tersebut.

Melatih akhlak sesuai dengan adab-adab suluk pada awalnya

merupakan hal yang sulit bagi para salik. Namun dengan adanya

penghayatan dan pembiasaan menjadikan para salik terbiasa untuk

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

tidak sedang bersuluk saja para lanjut usia yang sudah mengikuti suluk

selalu menjaga akhlaknya sesuai dengan adab-adab suluk yang sudah

diajarkan kepada mereka. Maka dengan adanya hal ini peneliti tertarik untuk

meneliti bagaimana fenomena suluk pada lanjut usia yang mengikuti suluk

di Kecamatan Kepenuhan.


