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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI AJARAN TAREKAT QODIRIYAH WA 

NAQSABANDIYAH DALAM KEHIDUPAN SOSIAL 

MASYARAKAT 

(Studi di Desa Grobog Kulon Kecamatan Pangkah Kabupaten 

Tegal) 

Oleh : Dona Nur Asyandi (1608303004) 

Tarekat Qadiriah Wa Naqsyabandiyah (TQN) adalah gabungan 

dari dua tarekat yaitu Tarekat Qadiriah dan Tarekat Naqsyabandiyah, 

yang mengajarkan dua aspek dzikir yaitu dzikir sirr dan dzikir jahr. 

Ajaran TQN diikuti oleh sebagian besar masyarakat di Desa Grobog 

Kulon yang mayoritas beramaliah ala NU (Nahdatul Ulama) dan 

Ajaran ini diterapkan di dalam kehidupan keagamaan serta kehidupan 

social di masyarakat, agar dapat menambah ketaatan beragama dalam 

menjalin hubungan dengan Allah maupun dengan manusia.  

Penelitan ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Reseach), sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data primer 

dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data diperoleh, 

kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. 

Selanjutnya diadakan perumusan kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif.  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori yang 

mendukung, penelitian ini menemukan bahwa ajaran Tarekat Qadiriah 

Wa Naqsyabandiyah di Desa Grobog Kulon ada beberapa pengamalan 

ajaran tarekat dalam kehidupan sosial yaitu melakukan amalan dzikir, 

pengamalan dari segi prilaku (akhlak) seperti akhlak kepada Allah, 

akhlak kepada mueryid, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri 

sendiri, akhlak kepada lingkungan serta bagaimana menanamkan sikap 

muraqabah. Ajaran TQN ini di Implementasikan dalam kegiatan 

beribadah dan muamalah oleh para pengikut tarekat maupun 

masyarakat yang tidak mengikuti tarekat. Adapun pengaruh ajaran 

TQN di Desa Depok Rejo ini memberi pengaruh positif terhadap 

kehidupan sosial dimasyarakat, yang meliputi tiga aspek yaitu dalam 

kehidupan keagamaan, kehidupan bersosial dan ekonomi. Dengan 

memunculkan prilaku dan sikap yang baik, mentaati norma-norma yang 

ada, menjalin hubungan yang harmonis dari segi apapun baik dari segi 

sosial, perekonomian dan kemaslahatan lainnya. Aktif dalam bidang 

keagamaan dan semakin menambah ketaqwaan diri kepada Allah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam skripsi 

ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang 

dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut 

sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 Ṡa ṡ es (dengan titik di س

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ر

atas) 

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط

 Syin Sy es dan ye ػ

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط
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bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٕ Ha H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

ٛ Ya Y Ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dammah U U ُـ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

..َ. ْٛ  Fathah dan ya Ai a dan u 

..َ. ْٗ  Fathah dan 

wau 

Au a dan u  

Contoh: 

تَ َمزَ  -   kataba 

 fa`ala  فََعوَ  -

 suila  ُعئِوَ  -

ْٞفَ  -  kaifa  َم

هَ  - ْ٘  haula َد

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

..ا.َ..ٙ.َ  Fathah dan alif 

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

..ِ.ٙ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

..ُ.ٗ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  قَبهَ  -

- ٍَٚ  ramā  َس

ْٞوَ  -  qīla  قِ

هُ  - ْ٘  yaqūlu  َٝقُ
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4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup 

Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati 

Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan 

dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  َسْؤَضخُ األَْطفَبهِ  -

َسحُ اىْ  - َّ٘ َْ َُ َْْٝخُ اْى ِذ ََ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

 talhah   طَْيَذخْ  -

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

هَ  -  nazzala  َّضَّ

 al-birr  اىجِش   -

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu اه, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu 

dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” 

diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

ُجوُ  -  ar-rajulu  اىشَّ

-  ٌُ  al-qalamu اْىقَيَ

ظُ  - َْ  asy-syamsu اىشَّ

 al-jalālu اْىَجالَهُ  -

 

 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta‟khużu رَأُْخزُ  -

ٞئ  شَ  -  syai‟un 

ءُ  - ْ٘  an-nau‟u اىَّْ

-  َُّ  inna إِ

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

-  َِ ْٞ اِصقِ ُْٞش اىشَّ َ٘ َخ َُّ هللاَ فَُٖ َٗ إِ   Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn/ 

Wa innallāha lahuwa 

khairurrāziqīn 

ٌِ هللاِ  - ْشَعبَٕبثِْغ ٍُ  َٗ ْجَشإَب  ٍَ    Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
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9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-  َِ ْٞ َِ ُذ هللِ َسةِّ اْىَعبىَ َْ  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  اْىَذ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

-  ِِ ْدَ ٌِ اىشَّ ْٞ ِد اىشَّ    Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

-   ٌ ْٞ س  َسِد ْ٘  Allaāhu gafūrun rahīm  هللاُ َغفُ

ًْٞعب - َِ ُس َج ْ٘ ٍُ ِ األُ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  هلِلّ

jamī`an 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 

dengan pedoman tajwid. 
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“Keyakinan Akan Menjawab Semua Keraguan 

Ketenangan Akan Menyelesaikan Kekhawatiran.” 

 

 

        -204- 
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