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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul Pengajian Shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir 

Assegaf Di Yogyakarta merupakan penelitian lapangan yang lebih menfokuskan 

pada peran agama dalam aktivitas pengajian shalawat di Yogyakarta dengan 

mengkaji sosok Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf, hadrah Ahbabul Musthofa 

dan jamaah pengajian sebagai bagian dari objek penelitian. Dengan memunculkan 

gejala-gejala keagamaan pada saat penyelenggaraan pengajian shalawat, peneliti 

menganalisi melalui kerangka sosiologis. Dalam tradisi pengajian shalawat Habib 

Syekh ini tidak hanya terdapat lantunan shalawat, qasidah dan ceramah saja, 

melainkan adanya peran masyarakat yang turut berkontribusi dengan 

memanfaatkan momen pengajian, seperti berdagang, menyediakan jasa 

penyewaan, persepsi masyarakat tentang mahalnya biaya dalam 

menyelenggarakan pengajian shalawat atau sebagai media perantara partai politik. 

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana analisis sosial terhadap pengajian 

shalawat Habib Syekh di Yogyakarta dan pengaruhnya terhadap aspek sosial, 

budaya, ekonomi dan politik. 

Penelitian ini menggunakan teori kharismatik Max Weber, teori motivasi 

David McClelland dan teori komodifikasi Pattana Kitiarsa. Teori kharismatik 

diterapkan kepada sosok Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf selaku tokoh 

ulama yang menempati posisi sentral dan strategis di masyarakat. Teori motivasi 

untuk para jamaah pengajian dan juga kebutuhan bagi setiap individu dalam 

wilayah sosial keagamaan. Teori komodifikasi diterapkan untuk melihat 

fenomena yang terjadi dibalik kegiatan pengajian shalawat sebagai media 

pertukaran nilai guna atau jasa terhadap nilai harga dalam penyelenggaraan 

pengajian shalawat Habib Syekh di Yogyakarta. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. 

Sedangkan dalam tahap pengumpulan data meliputi pengamatan partisipatif 

terhadap proses berlangsungnya pengajian shalawat, wawancara terhadap 30 

orang jamaah Ahbabul Musthofa dan pengumpulan dokumentasi seperti gambar-

gambar maupun rekaman vidio, analisis data dan laporan penelitian. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi agama. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa antusiasme masyarakat yang 

menghadiri pengajian shalawat disebabkan adanya perkembangan tradisi shalawat 

di Yogyakarta. Pengaruh Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf dalam 

perkembangan konstruksi agama dari tokoh kharismatik yang memegang 

kekuatan besar dalam membentuk komunitas keagamaan seperti jamaah Ahbabul 

Musthofa maupun Syekher Mania. kebutuhan spiritual dan kebutuhan ekonomi. 

Keberlangsungan pengajian shalawat tersebut dibentuk oleh kepercayaan 

bersama, cita-cita dan kebutuhan moral masyarakat pada umumnya. Dengan 

hadirnya pengajian shalawat Habib Syekh tersebut memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yaitu aspek sosial, aspek budaya, 

aspek ekonomi dan aspek politik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang telah membawa ajaran Islam 

sebagai agama, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di kalangan umat 

Islam, di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Kecintaan mereka kepada Nabi 

diwujudkan dalam tradisi keagamaan yang dikenal dengan tradisi shalawat. 

Kegiatan ini mengiringi kegiatan  keagamaan lain, yaitu tahlilan. Tahlilan adalah 

kegiatan membaca doa bersama dengan membaca kalimat tayyibah, sedangkan 

shalawat identik dengan membaca doa bersama yang menjadikan Nabi sebagai 

fokus mengharap syafaat.
1
 memuliakan Nabi, menghormati dan mencintai beliau, 

tidak dapat dipisahkan dari lubuk hati umat Islam diseluruh dunia. 

Arthur Jefrey menulis tentang apa yang dikatakan Syekh Mustafa al-

Maraghi saat mengunjungi uskup Anglikan di Mesir, bahwa penyebab paling 

umum orang-orang Kristen terhadap kaum muslim yang dilakukan dengan tidak 

sengaja adalah karena mereka sama sekali tidak dapat memahami penghargaan 

sangat tinggi seluruh kaum muslim yang di tujukan kepada pribadi Nabi mereka.
2
 

Nada yang sama di ungkap Wilfred Cantwell Smith, ia menyatakan bahwa kaum 

muslim masih dapat membiarkan serangan terhadap Allah; tetapi penghinaan 

terhadap Muhammad SAW akan menyulut, bahkan dari kalangan yang paling 

                                                           
1
 Wildana Wargadinata, Spiritualitas Shalawat; Kajian Sosio-Sastra Nabi Muhammad 

SAW (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 7. 
2
 Annemarie Schimmel, Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, terj. Rahmani Astuti dan 

Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 13. 
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liberal dari umat itu, fanatisme yang sungguh menyala-nyala.
3
 Bahkan puluhan 

hingga ratusan juta umat muslim pada setiap harinya mengucapkan shalawat dan 

salam kepada Nabi ketika mendirikan shalat. 

Disamping itu, dakwah dalam agama Islam dapat dilakukan melalui 

berbagai cara, dengan media yang berbeda-beda pula. Di antaranya dengan 

melalui pengajian yang diselenggarakan dan sudah dikenal di kalangan 

masyarakat umum. Pengajian selain wadah untuk berdakwah dapat juga 

digunakan sebagai sarana untuk bersilaturrahmi, menuntut ilmu dan menjalin serta 

memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam.  Menurut Hiroko Horikoshi, 

pengajian adalah perkumpulan informal yang tujuannya mengajarkan dasar-dasar 

agama kepada masyarakat.
4
 Bagi umat Islam di Indonesia, pengajian telah 

menjadi kegiatan sosial-religius (social religious event) yang sangat popular yang 

turut merefleksikan realitas masyarakat Indonesia, di mana tradisi pengetahuan 

disampaikan secara lisan.
5
 Pengajian biasanya diadakan di rumah, gedung 

pertemuan atau masjid. Umumnya pengajian lebih sering terpusat di masjid, 

karena masjid telah menjadi media penting bagi transformasi ilmu pengetahuan, 

terutama ilmu agama Islam dikalangan masyarakat Indonesia. 

                                                           
3
 Annemarie Schimmel, Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, hlm. 15. 

4
 Hiroko Horikoshi, Kyai Dan Perubahan Sosial, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly 

Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 116. 
5
 Menurut van Doorn-Harder, pengajian bisa berupa seri yang membahas bagian dari 

topik-topik dalam al quran, tentang iman atau dogma. Pengajian memiliki beberapa varian, seperti 

pengajian campuran pria dan wanita, janda, ibu dan anak-anak muda dan orang tua. Semua 

kelompok memberikan kesempatan untuk membahas masalah dalam islam. Untuk lebih lanjut, 

lihat Pieternella van Doorn-Harder, Woman Shaping Islam; Indonesian Woman Reading The 

Quran (London: University of Illinois Press, 2006), hlm. 95-96. 
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Pengajian memiliki fungsi yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut 

merupakan konsekuensi logis dari berbagai kepentingan yang berada di balik 

lembaga tersebut, baik untuk kepentingan dakwah, politik, sosial, hingga 

ekonomi. Hal tersebut bisa dimaklumi karena, seperti kata Benda, masyarakat 

Islam adalah massa luas dan langgeng yang terus menerus terpelihara melalui 

hubungan guru ngaji dan masjid, pengajian dan pesantren. Lembaga itu bisa 

mengubah hubungan guru-murid menjadi kekuatan politik dalam gerakan 

radikal.
6
 Selain itu, masjid dan pengajian merupakan pangkal jalinan komunikasi 

elite-massa yang terkristal dalam jamaah kecil.
7
 Di dalamnya, terjadi tukar 

menukar status dengan nasihat agama, di mana ikatan diperkokoh dan dialihkan 

menjadi kesetiaan politik.
8
 

Dalam proses kontruksi sosial, inti pengajian pada hakikatnya adalah 

untuk memperoleh keberkahan dan kenyamanan batin. Pembacaan di kalangan 

ulama atau  Habib
9
 mempunyai makna yang sangat luas, selain diyakini memiliki 

garis keturunan dengan Nabi dan memiliki posisi sangat istimewa bagi para 

aktivis shalawat, juga menjadi motivator yang luar biasa bagi mereka. Tradisi 

pembacaan shalawat dikalangan para Habib memiliki arti yang sangat mendalam 

                                                           
6
 Harry J. Benda, Bulan Sabit Dan Matahari Terbit; Islam Indonesia Pada Masa 

Pendudukan Jepang (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 224-225. 
7
 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa (Jakarta Pusat: PT. 

Dunia Pustaka Jaya, 1983), hlm. 245-246. 
8
 Karl D. Jakson, Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul 

Islam Jawa Barat (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1990), hlm. 138-139. 
9
 Panggilan nasabiyah kepada seorang cucu keturunan dari nabi Muhammad yang 

terbentuk dari dua jalur, yaitu dari silsilah Husain dan dari silsilah Hasan. Melalui jalur Husain, 

keturunan Rasul biasanya dipanggil “sayyid”, sedangkan dari silsilah Hasan disebut “syarif”. 

Sekitar abad 9 H sampai 14 H, banyak habaib yang hijrah dari Hadramaut. Mereka menyebar ke 

seluruh belahan dunia hingga sampailah ke Indonesia. Lihat Alfan Syulukh, kecerdasan kenabian 

pada keturunan Rasulullah SAW, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2009, hlm. 4-6. 
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karena merupakan wahana kerinduan spiritual dan emosional kepada Nabi SAW. 

Namun terlepas dari peran agama, komodifikasi mulai merambah pada lini 

keagamaan, khusunya pada dakwah pengajian yang dilakukan oleh para tokoh 

agama tertentu, di mana sebagian orang menjadi konsumen instan praktik-praktik 

lembaga yang ada dibalik pengajian-pengajian. Sebagaimana yang pernah 

dinyatakan oleh Ivan Illich, “the myth of unending consumption has taken the 

place of the belief in life everlasting”.
10

 

Dalam beberapa tahun terakhir, tradisi shalawat mengalami perkembangan 

yang luar biasa, dengan ragam dan corak yang variatif. Mulai dari bentuk ritual, 

bentuk organisasi sampai pada efek sosial yang dihasilkan. Di antara sekian 

banyak kelompok-kelompok pengajian, majelis shalawat Ahbabul Musthofa salah 

satunya menjadi fenomena sosial yang unik dan menarik di berbagai kota, 

termasuk kota Yogyakarta khususnya, di mana kelompok sosial yang menamakan 

diri sebagai “pecinta rasulullah” ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan 

dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Dalam setiap penyelenggaraan 

majelis shalawat ini digelar, ribuan masyarakat dari berbagai daerah secara 

antusias berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Namun, majelis 

shalawat ini tidaklah berarti apa-apa tanpa kehadiran seorang Habib Syekh bin 

Abdul Qodir Assegaf yang lebih populer dipanggil “Habib Syekh”. Kehadiran 

beliau menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke acara 

tersebut. Selain karena suara beliau yang khas saat melantunkan shalawat maulid 

                                                           
10

 Ivan Illich dalam Sita Hidayah, “Konsumerisme Religius” Skripsi, Jurusan Antropologi 

UGM. 2004,hlm. 44. 
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simthud ad durar
11

 yang diiringi musik modifikasi unsur tradisional dan modern, 

beliau juga memiliki “kharisma” yang membuat masyarakat segan dan 

menghormatinya. 

Popularitas pengajian shalawat Habib Syekh dengan majelis Abdul 

Musthofa semakin hari semakin meluas. Hampir semua masyarakat, terutama 

masyarakat islam tradisional di pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri pernah 

menghadirinya. Sosok Habib Syekh pun dekat dengan berbagai lapisan 

masyarakat, mulai dari elemen petani, nelayan, pejabat pemerintah, sampai elit 

politik dan instansi pemerintah. Relasi antara Habib Syekh dengan elit politik dan 

instansi pemerintah tidaklah terjadi begitu saja, melainkan proses interaksi yang 

cukup intens. Relasi tersebut dapat dilihat dengan penyelengggaraan kegiatan 

shalawat dan pengajian Ahbabul Musthofa yang pernah difasilitasi oleh beberapa 

elit politik dan instansi pemerintah tertentu dalam beberapa kesempatan. Dengan 

kata lain, tidak menutup kemungkinan pada setiap terselenggaranya acara 

pengajian shalawat sangat dibutuhkan banyak dana. Rincian dana secara 

keseluruhan adalah tanggung jawab dari penyelenggara, termasuk biaya 

transportasi untuk Habib Syekh dan hadrah Ahbabul Musthofa. 

Di samping aktivitas pengajian shalawat yang berlangsung, masyarakat 

yang antusias untuk datang ke pengajian tersebut tidak hanya dengan satu motif, 

melainkan berbagai motif sampai bermacam interaksi sosial yang terjadi seperti 

                                                           
11

 Kitab yang berisi mengenai sejarah kehidupan nabi Muhammad  SAW. Dalam kitab ini 

terdapat 14 rawi (riwayat), sebagaimana dalam kitab shalawat yang lain seperti al barzanzie atau 

ad diba’i. 
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dengan mengamati peran hadrah Ahbabul Musthofa, Jamaah pengajian, 

masyarakat sekitar sampai panitia pengyelenggara atau lembaga tertentu. 

Dalam proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus menerus, 

tindakan yang dilakukan tidak bisa lepas dari simbol yang melekat pada tindakan 

tersebut, dan simbol tersebut memiliki makna yang diberikan oleh seseorang 

sebagai respon reaktif terhadap simbol itu melalui proses berfikir dan interpretasi 

terhadap tindakan yang ada. Maka, melalui studi ini penulis berupaya untuk 

menelusuri kembali relevansi agama terutama dalam pengajian shalawat terkait 

dengan peran pengajian dan agama. Dengan mengkaji adanya praktik-praktik 

kepentingan dakwah menuju kepentingan ekonomi. Kajian seperti ini masih 

jarang atau bahkan masih cenderung dikesampingkan, karena masih cenderung 

dianggap tabu untuk mengkritisi aktivitas pengajian shalawat dan menyangkut 

peran sang Habib. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan ini, masalah yang dikaji adalah mengenai aktivitas sosial 

terhadap pengajian shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf, dengan 

mengangkat permasalahan yang pertama, “Bagaimana analisis sosial terhadap 

pengajian shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Yogyakarta?”. 

Kedua, “Bagaimana pengaruh pengajian shalawat Habib Syekh pada aspek sosial, 

aspek budaya, aspek ekonomi dan aspek politik?” 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki suatu tujuan tertentu 

yang ingin dicapai, begitu  juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan, di 

antaranya adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan prosesi pengajian 

shalawat dan menganalisis interaksi sosial dalam pengajian shalawat Habib Syekh 

dengan masyarakat. 

Adapun sebagai hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat berguna 

sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang dalam bidang komodifikasi agama 

khususnya mengenai pengajian shalawat. Untuk menambah dan melengkapi 

bahan bacaan (sumber informasi) masyarakat luas dalam kajian komodifikasi dan 

pengajian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, akademisi dan masyarakat luas pada 

umumnya. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Sebagai  bahan acuan dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji 

beberapa pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini. Meskipun belum 

banyak literatur yang membahas tentang keberadaan peran Habib di Indonesia dan 

kota Yogyakarta khususnya. Inilah yang menjadi daya tarik peneliti dalam 

mengangkat tema tersebut. Adapun diantara penelitian yang berhubungan adalah 

sebagai berikut: 
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Akhmad Siddiq (2008) dalam tesisnya mencoba mengungkap tentang 

komodifikasi agama yang terjadi dalam relasi sosial antara kyai dan tenaga kerja 

Madura di Malaysia, terutama melalui aktivitas pengajian yang diadakan kyai di 

kongsi (perumahan sementara) tenaga kerja asing di Malaysia. Dalam penelitian 

tersebut, Siddiq mengunggkapkan bahwa, dengan bersembunyi dibalik kesucian 

nilai-nilai agama, kyai yang datang ke Malaysia menggunakan simbol-simbol 

agama untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi, di mana 

pertimbangan utama kepergian kyai ke Malaysia adalah profit, sementara 

moralitas dan religiusitas menjadi faktor sekunder.
12

 

Yang kedua, Akh Muzakki (2008) dalam tulisannya Islam As Syimbolic 

Commodity : Transmiting And Consuming Islam Through Public Sermous in 

Indonesia, yang lebih terfokus pada khotbah Jum’at sebagai media pertukaran 

ritual paling dinamis antara pengkhotbah dan para jamaah. Muzakki menyatakan 

bahwa Islam ditularkan oleh pengkhotbah dan didasarkan oleh umat muslim lewat 

intisari dan bentuk pengetahuan manual. Muzakki lebih jauh menegaskan bahwa 

baik para pengkhotbah dan masyarakat muslim memanfaatkan khotbah Jum’at 

sebagai media untuk tidak hanya membangun identitas keagamaan mereka tetapi 

juga identitas sosial-ekonomi mereka. Dalam proses tersebut, mereka telah 

mengubah agama Islam menjadi komoditas simbolik.
13

 

                                                           
12

 Ahmad Siddiq, “The Son of The Mosque; Religious Commodification With Social 

Relationship Between Kyai and Madurese Workers in Malaysia”. Tesis, CRCS UGM (Yogyakarta, 

2008). 
13

 Akh Muzakki, “Islam As Simbolic Commodifty; Transmitting and Consuming Islam 

Through Public Sermons in Indonesia”, dalam Pattana Kitiarsa (ed.) Religious Commodification In 

Asia Marketing God (New York: Routledge, 2008), hlm. 205-219. 
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Sementara Pattana Kitiarsa dalam tulisannya, Buddha Phanit: Thailands 

Prosperity Religion and Its Commodyfing Tactics. Secara khusus mengkaji 

tentang Buddha Phanit di Thailand. Kitiarsa dalam tesisnya menyatakan bahwa 

Thailand Budhism sendiri telah mengadopsi, bukan menolak kekuatan 

modernisasi dan sekulerisasi. Praktik-praktik Buddha Thailand didefenisikan 

ulang dan diarahkan kearah yang lebih materialistis dan duniawi dengan tujuan 

untuk menempatkan dirinya dalam lingkup budaya-religius. Komersialisasi 

Thailand Budhism (Puttha Phanit) menunjukkan tren kontemporer, bagaimana 

agama telah mempertahankan kekuatannya dalam kehidupan modern masyarakat 

Thailand.
14

 

Sholeh Ilham dalam “Kajian Terhadap Tradisi Shalawat Jam’iyyah 

Ahbabul al-Musthafa Kabupaten Kudus (Studi Living Hadis)” yang membahas 

tentang tradisi shalawatan yang menjadi sebuah fenomena yang mempunyai 

implikasi luar biasa. Demikian pula yang terjadi pada shalawat jam’iyyah ahbabul 

al-musthofa yang membawa pengaruh yang signifikan di masyarakat. Jami’yyah 

ini juga sebagai wadah bagi para remaja untuk bershalawat dan juga sebagai 

pengiring rebana dari majelis shalawat yang dipimpin langsung oleh Habib Syekh 

bin Abdul Qodir Assegaf.
15

 

Subhan Yunus (2014) dalam “Persepsi Jamaah Ahbabul Musthofa 

Yogyakarta Terhadap Relasi Habib Syekh Dengan Elit Partai Politik”. 

                                                           
14

 Pattana Kitiarsa, “Budha Phanit, Thailands Prosperity Religion and Its Commodifying 

Tactics.” Dalam Pattana kitiarsa (ed.) Religious Commodification in Asia Marketing God (New 

York: Routledge, 2008), hlm. 120-143. 
15

 Sholeh Ilham, Kajian Terhadap Shalawatan Jam’iyah Ahbabul Musthofa Kabupaten 

Kudus (Study Living Hadist), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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Penelitiannya menjelaskan bagaimana persepsi jamaah Ahbabul Musthofa terkait 

dengan relasi yang terbangun antara Habib Syekh sebagai figur yang memiliki 

kharisma dan popularitas dengan beberapa elit partai politik. 

Hudriansyah (2011) dalam tulisannya “Komodifikasi Agama Dalam 

Pengajian; Kajian Atas Kelompok Pengajian Ar-Rahman dan Masyarakat Bugis 

Migran Di Bontang, Kalimatan Timur”. Lebih memfokuskan pada fungsi ritual 

dan pengajian, khususnya dalam pengajian Ar-Rahman dalam kaitannya dengan 

keterlibatan masyarakat Bugis di kota Bontang, Kalimantan Timur. Hudriansyah 

mengklaim bahwa ketika media pengajian dimanfaatkan sebagai arena transaksi 

kepentingan, maka akan terjadi pergeseran fungsi dan peran pengajian ditengah-

tengah masyarakat, begitu juga dengan peran kyai.
16

 Adapun Nur Rosyid, dalam 

tulisannya Bershalawat Bersama Habib; Transformasi Baru Relasi Audiens 

Muslim NU Di Indonesia yang menjelaskan mengenai dinamika perkembangan 

tradisi shalawatan modern di Indonesia sebagai bagian dari industri musik 

nusantara yang menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara proses 

komodifikasi tradisi shalawatan dengan reproduksi audiens dan lembaga yang ada 

di belakangnya.
17

 

 

 

                                                           
16

 Hudriansyah, Komodifikasi Agama Dalam Pengajian; Kajian Atas Kelompok 

Pengajian Ar-Rahman dan Masyarakat Bugis Migran Di Bontang, Kalimatan Timur. Tesis, UGM, 

2011. 
17

 Nur Rosyid, Bershalawat Bersama Habib; Transformasi Baru Relasi Audiens Muslim 

NU Di Indonesia, JANTRA: Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi, UGM, 2013. 
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E. Kerangka Teoritik 

Pengajian secara etimologi artinya ajaran, pelajaran membaca al-Qur’an, 

penyelidikan (pelajaran yang mendalam).
18

 Adapun menurut istilah pengajian 

adalah suatu kegiatan non formal dalam mempelajari dan memahami agama Islam 

dibawah bimbingan seorang ustadz.
19

 Horikoshi berusaha melihat lebih jauh 

pengajian dari sisi sosio-religiusnya, di mana pengajian dimaknai secara berbeda 

oleh masyarakat; pertama, pengajian merupakan awal kebajikan. Kedua, 

berfungsi sebagai wadah mendapatkan ilmu agama dan menyegarkan ajaran-

ajaran Islam. Ketiga, untuk ajang silaturahmi dengan ulama yang dihormati dan 

dengan sesama jamaah.
20

 Di sini, Horikoshi secara jelas memaknai pengajian 

sebagai media penting bagi sosialisasi produk-produk agama di mana kedekatan 

antara kyai dan jamaah atau sesama jamaah lebih diprioritaskan. 

Shalawat, merupakan salah satu bentuk aktivitas keagamaan yang lazim 

ditemui di Indonesia. Secara terminologi, shalawat berasal dari kata “shala” yang 

dapat diartikan berdoa atau selamat. Tradisi pengajian shalawat termasuk tradisi 

lisan. Tradisi lisan yaitu tradisi sastra yang mencakup kesusastraan suatu 

kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut. 

Sedangkan Max Weber melihat tindakan sosial didorong oleh kekuatan 

luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin kharismatik dalam membangkitkan 

                                                           
18

 W.J.S Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Balai Pustaka, 

1995), hlm. 98. 
19

 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kumpulan Kertas Kerja Penataran Pengajian 

Anak-anak (Yogyakarta: Bakopa, 1979), hlm. 14. 
20

 Hiroko Horikoshi, Kyai Dan Perubahan Sosial, terj. Umar Basalim dan Andi Muarly 

Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 116. 
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seruan agama dan memberikan stimulus kepada para pengikut. Istilah kharismatik 

dipakai untuk pemimpin yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. 

Sehingga karakteristik yang dimiliki Tuhan seakan-akan menyatu dengan 

kepribadian seorang pemimpin.
21

 Seperti sifat kharismatik yang dimiliki sosok 

Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf dalam pengajian shalawat di Yogyakarta. 

Kemudian peneliti menambahkan teori motivasi milik David Mc Clelland. 

Menurutnya yang dikutip oleh Gibson, terdapat tiga macam kebutuhan yang perlu 

diperhatikan seorang pegawai, yaitu: kebutuhan akan prestasi (needs for 

achievement = nAch), kebutuhan akan kelompok pertemanan (needs for affiliation 

= nAff) dan kebutuhan akan kekuasaan (needs for power = nPower), di mana 

kebutuhan seseorang terasa sangat mendesak, maka kebutuhan itu akan 

memotivasi orang tersebut untuk berusaha keras memenuhinya.
22

 Dengan teori ini 

kebutuhan-kebutuhan tersebut akan dapat dibangun dan dikembangkan melalui 

pengalaman dan pelatihan. Berangkat dari teori motivasi tersebut, jelas terlihat 

bagaimana peran Habib Syekh dalam mendorong dan mengajak jamaah pengajian 

melalui motivasi dan peran para pengikut pengajian shalawat dalam 

memanfaatkan momen dengan tujuan pemenuhan kebutuhan individu. 

Adapun komodifikasi, mengutip Mosco adalah transformasi nilai guna 

(use value) menjadi nilai tukar (exchange value). Sebuah barang dinilai tidak lagi 

berdasarkan kemampuannya memenuhi kebutuhan seseorang melainkan dinilai 

                                                           
21

 Anthony Giddons, Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya Tulis 

Marx, Durkheim dan Max Weber, terj. Suheba Kramadibrata (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 94-

945. 
22

 Gibson, dkk, Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), 

hlm. 45. 
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dengan apa yang dapat dibawanya di ranah pasar.
23

 Jadi, komodifikasi Islam 

adalah komersialisasi Islam atau mengubah keimanan dan simbol-simbolnya 

menjadi komoditas yang dapat diperjual belikan untuk mendapat keuntungan. 

Kitiarsa menjelaskan pengaruh pasar terhadap agama tidak secara otomatis 

menghasilkan bentuk sekulerisasi, bahkan hal tersebut memungkinkan lahirnya 

pondasi-pondasi agama yang lebih kuat dan lebih memikat.
24

 Komodifikasi agama 

merupakan proses multidimensi di mana tradisi keagamaan dikonversi menjadi 

suatu produk yang bisa dikonsumsi dan memiliki nilai jual (exchange value). 

Dalam proses komodifikasi, agama dan pasar memiliki keterikatan erat satu sama 

lain di antara kekuatan pasar memaksa terjadinya komodifikasi agama dan 

institusi keagamaan mengambil bagian dalam praktik pasar. Dengan mengikuti 

pola pemikiran Kitiarsa, yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian ini yaitu, tiga aspek fundamental dalam mengungkap bagaimana proses 

komodifikasi agama terbentuk yang diterangkan dalam tiga pola mendasar: 

pertama, apa yang menjadi komoditas agama? Kedua, bagaimana sebuah agama 

berubah menjadi seperangkat produk berharga? dan Ketiga, mengapa 

komodifikasi agama menjadi penting dalam pemahaman religiusitas modern atau 

past modern.
25

 

                                                           
23

 Vincent Mosco, The Political Economy of Communication (Singapore: SAGE 

Publications Asia-Pacific, 1996), hlm. 25. 
24

 Pattana Kitiarsa, Toward A Sociology of Religious Commodification, dalam Bryan S. 

Turner (ed.) The Sociology of Religion (Singapore: Blackwell Publishing Ltd., 2010), hlm. 565. 
25

 Pattana Kitiarsa, “Introduction; Asia’s Commodified Sacred Canopies”, dalam Pattana 

Kitiarsa (ed.), Religious Commodification in Asia Marketing God (New York: Routledge, 2008), 
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Dalam pengajian shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di 

Yogyakarta, selain peran tokoh kharismatik dan motivasi dalam pemenuhan 

kebutuhan, proses komodifikasi agama juga peneliti dapatkan  dengan jelas dalam 

setiap penyelenggaraan pengajian shalawat. Dapat dikatakan bahwa agama dan 

pasar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam arena pengajian. Jika selama 

ini masjid dan pasar merupakan dua hal yang selalu dipertanyakan di dalam 

wilayah agama, maka dalam ruang pengajian Habib Syekh ini, pengajian shalawat 

sebagai wilayah agama tempat pelaksanaannya dan keagamaan menjadi arena 

pasar transaksi kepentingan ekonomi atas nama pengajian. Pengajian meskipun 

memiliki fungsi untuk menumbuhkan spiritualitas tapi di saat yang sama juga 

dapat dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi yang dikemas atas nama agama. 

Proses yang bermula dari kepanitiaan penyelenggara pengajian shalawat, 

sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan arena pengajian dengan 

berdagang, tukang parkir, penyedia transportasi sampai para penyedia jasa 

penyewaan fasilitas panggung maupun para elit politik dan pemerintah yang 

memanfaatkan jasa pengajian tidak terlepas dari aktifitas ekonomi, artinya semua 

proses pengajian shalawat dan peran jamaah pada saat itu tidak bisa terlepas dari 

nilai uang. 

Berdasarkan fenomena tersebutlah yang menjadikan penulis menganggap 

penting untuk diteliti. Dengan mengkaji aktifitas pengajian Habib Syekh dan 

menentukan lokasi kota Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki lebih banyak 

jamaah Ahbabul Musthofa daripada kota lainnya. Antusias serta spirit keagamaan 

masyarakat jamaah pengajian shalawat yang tak terhitung jumlahnya dan tidak 



15 

 

sedikit jumlahnya yang tergolong fanatik terhadap sosok Habib Syekh 

dibandingkan dengan jamaah pengajian yang lainnya. Adapun para elit politik 

atau pemerintah yang turut memanfaatkan jasa pengajian shalawat Habib Syekh 

hingga disediakannya anggaran dana khusus pada daerah tertentu maupun sebagai 

media menuai simpati masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu karya ilmiah, metode penelitian mempunyai peranan yang 

sangat penting, karena akan memberikan aturan-aturan yang harus ditaati sebagai 

standar penulisan skripsi. Artinya, agar pengetahuan yang dicapai dalam 

penelitian atau riset mempunyai nilai-nilai ilmiah semaksimal mungkin. Menurut 

Koentjaraningrat, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja 

yang disesuaikan dengan objeknya terhadap studi ilmu-ilmu yang bersangkutan, 

sedangkan metode artinya jalan (cara) dalam mengadakan suatu penelitian agar 

dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu-ilmu yang bersangkutan.
26

 

Oleh karena itu, agar pembahasan mengenai pengajian shalawat Habib Syekh 

dapat terarah dan sistematis, maka dalam metode penelitian ini ada beberapa hal 

yang perlu dicermati, yakni : 
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 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia, 
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1. Jenis Penelitian 

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
27

 Penelitian ini juga dapat digolongkan 

sebagai penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik tentang keadaan objektif sebenarnya tentang pengajian shalawat Habib 

Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Yogyakarta. 

Bagi penulis langkah memilih dan menentukan lokasi penelitian 

merupakan hal yang sangat penting. Syekher Mania
28

 dan Ahbabul Musthofa 

adalah nama dari komunitas pengikut pengajian shalawat Habib Syekh yang 

tersebar di berbagai tempat. Setelah memperhatikan dan memahami aktifitas 

komunitas pengajian tersebut, maka penulis menentukan D.I. Yogyakarta sebagai 

lokasi penelitian. Dalam hal ini pembatasan waktu sangat diperlukan sebagai 

acuan data yang akan diperoleh, maka penelitian yang akan diteliti adalah tahun 

2013-2014 di Yogyakarta pada setiap pengajian shalawat diselenggarakan. 

 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu sebagai 

berikut ini. 

                                                           
27

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta : Rineka 

Cipta. 2006), hlm. 11-12. 
28

 Syekher Mania adalah sebuah media komunitas pecinta Habib Syekh bin Abdul Qodir 

Assegaf yang tersebar dalam hampir di seluruh wilayah Indonesia. 
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a) Sumber data lapangan ialah : jamaah Ahbabul al-Musthofa, anggota 

hadrah Ahbabul al-Musthofa, panitia penyelenggara serta masyarakat 

pengajian shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di 

Yogyakarta. 

b) Sumber Data, yang terdiri atas sumber data utama dan sumber data 

pendukung. Sumber informasi utama antara lain meliputi wawancara 

dengan informan, struktur kepanitiaan penyelenggara pengajian atau 

struktur Ahbabul Musthofa, dokumen, buletin, dan buku-buku harian; 

sedangkan sumber data pendukung adalah berupa dokumen hasil 

laporan penelitian serta buku-buku yang ditulis orang lain tentang 

pengajian shalawat. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan, 

selebihnya seperti dokumen dan lain-lain.
29

 Data utama dicatat melalui catatan 

tertulis sebagai catatan lapangan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi; teknik pengamatan partisipatif (participant 

observation), wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. 

a. Pengamatan partisipatif (Participant Observation) 

Sebagaimana dijelaskan oleh Spadley seperti yang dikutip oleh 

Endraswara, pengamatan partisipatif dilakukan peneliti untuk 
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 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 

hlm. 157. 
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menyimpan pembicaraan informan, membuat penjelasan berulang, 

menegaskan pembicaraan dan usaha pengungkapan makna.
30

 

Pengamatan partisipatif dilakukan dengan cara menjalin hubungan 

baik dengan informan. Penulis melakukan pengamatan berpartisipatif 

pada waktu mengikuti acara pengajian Habib Syekh di Yogyakarta 

dari awal hingga akhir dan dalam waktu yang telah ditentukan. 

Sebagai contoh seperti ikut berdzikir, bershalawat, dan beberapa 

bentuk partisipasi lainnya. Pengamatan dibantu dengan 

pendokumentasian berupa foto maupun video. Pengamatan partisipatif 

dapat mempermudah peneliti melakukan wawancara secara mendalam. 

 

b. Wawancara mendalam (Indepth Interview) 

Interview atau wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung 

dengan informan selaku subjek penelitian yang diwawancarai. Mula-

mula penulis menyusun kerangka interview berupa lembar pertanyaan 

yang diajukan. Dalam praktiknya digunakan model interview 

terstruktur yang menjadikan lembar pertanyaan sebagai bahan acuan 

untuk kemudian disampaikan secara fleksibel dan kondisional. 

Informan yang ditujukan merujuk pada kriteria yang diberikan oleh 

Spradley
31

 yaitu: 1) Enkulturasi penuh yaitu memilih informan yang 

mengetahui budayanya dengan baik secara alami. Dalam hal ini adalah 
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 Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra; Epistemologi Model Teori dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), hlm. 240. 
31
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mereka yang tergabung ke dalam komunitas  pengikut pengajian 

Syekher Mania Yogyakarta atau komunitas pengikut pengajian 

shalawat Habib Syekh, yaitu Ahbabaul Musthofa. 2) Keterlibatan 

langsung yaitu memilih informan yang berulang-ulang mengikuti 

pelaksanaan kegiatan pengajiannya. Dalam konteks komunitas 

Syekher Mania Yogyakarta dan Ahbabul Musthofa meliputi dewan 

pengurus komunitas pengajian dan para anggota yang aktif mengikuti 

pengajian shalawat. 3) Suasana budaya yang tak dikenal yaitu para 

informan yang bukan seasal dengan peneliti. 4) Waktu yang cukup 

dengan maksud bahwa informan yang dipilih adalah mereka yang 

tidak terlalu sibuk dan mudah untuk di wawancarai. 5) Non-analitis 

yaitu informan yang tidak ikut menganalisis kejadian.
32

 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yang dimaksud adalah cara memperoleh 

informasi tambahan berupa dokumen tertulis maupun tidak tertulis 

seperti buku, majalah, catatan harian, rekaman kegiatan, dan lain-

lain.
33

 Beberapa contoh antara lain; reportase kegiatan yang di unggah 

ke blog dan website, tulisan-tulisan ilmiah, makalah-makalah, tesis 

maupun disertasi terkait. Selanjutnya sebelum menelaah data yang 

terkumpul dari teknik ini, peneliti terlebih dahulu melakukan 
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pengecekan mengenai keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen, serta 

relevansinya bagi peneliti yang dilakukan. Setelah semua terselesaikan 

barulah diputuskan penggunaan dokumen terkait. 

 

4.  Teknik Analisis Data 

Setelah semua data sudah terkumpul, maka diolah dengan 

mengklasifikasikan ke dalam kerangka laporan dengan menggunakan metode 

deskriptif analitik yaitu, pemecahan masalah dari data yang telah diperoleh dalam 

penelitian di antaranya adalah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, 

menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan.
34

 Kemudian peneliti akan 

memberikan dan melaporkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan. 

Selanjutnya dengan pemeriksaan data secara konsepsional atas makna 

yang dikandung oleh istilah-istilah maupun makna-makna yang ada dalam acara 

tersebut.
35

 Dengan kata lain bahwa dalam penelitian ini, akan diadakan pengkajian 

secara mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dalam prosesi 

pengajian sampai pada komodifikasi agama dalam pengajian shalawat Habib 

Syekh dan berusaha untuk menganalisanya dari berbagi persoalan yang muncul 

dalam masyarakat seobjektif mungkin sehingga akan didapatkan hasil penelitian 
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dan tulisan yang dapat diterima oleh semua pihak dan dikemukakan solusi-solusi 

yang terbaik untuk masa mendatang. 

 

5. Sistematika Penulisan 

Guna memperoleh suatu karya ilmiah dan mencapai sasaran yang 

diharapkan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang 

dikelompokan menjadi lima bab, yaitu; 

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah untuk mengetahui akar masalah dan pentingnya pembahasan tentang 

pengajian shalawat, selanjutnya merumuskan masalah secara jelas, menentukan 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II adalah tentang diskripsi gambaran umum objek kajian pengajian 

shalawat Habib Syekh serta perjalanan dakwahnya, biografi singkat Habib Syekh, 

Ahbabul Musthofa dan prosesi pengajian shalawat. 

Bab III pembahasan tentang peran kegiatan ekonomi berbasis keagamaan 

dalam pengajian shalawat Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Yogyakarta. 

Dalam bab ini akan dijelaskan pula motif-motif yang ada pada aktifitas pengajian 

hingga pada aspek ekonomi. 

Bab IV merupakan pembahasan inti yang berisi analisis mengenai analisis 

sosial terhadap pengajian shalawat Habib Syekh di Yogyakarta. Di dalamnya pula 
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akan dibahas tentang peran agama dan dakwah dalam perspektif sosiologi agama 

serta pengaruhnya terhadap masyarakat. 

Bab V meliputi penutup dan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah 

dikemukakan. Kemudian hasil temuan yang dilakukan peneliti dari beberapa 

pihak dan objek terkait.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keberadaan pengajian shalawat Habib Syekh bersama hadrah Ahbabul 

Musthofa dewasa ini di wilayah Yogyakarta memang menarik untuk diteliti. 

Popularitas pengajian shalawat dan jamaah yang berjumlah ribuan orang 

menjadikan media pengajian shalawat khususnya peran Habib Syekh cukup 

strategis. Setiap masyarakat turut ambil bagiannya masing-masing, mulai dari 

Habib Syekh, para kiyai, hadrah ahbabul musthofa, jamaah pengajian, panitia 

penyelenggara, elit politik, instansi pemerintah, pengusaha jasa alat-alat 

panggung, pengusaha catering, pengusaha distro, masyarakat umum dan 

sebagainya, semua tidak bisa lepas dari motif-motif setiap orang. Pengajian 

shalawat Habib Syekh pun secara umum telah mempengaruhi banyak masyarakat, 

dari aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi sampai aspek politik. 

Secara sosiologi, pengajian shalawat Habib Syekh merupakan bentuk 

komodifikasi dari aktifitas sosial keagamaan dalam masyarakat, yaitu pertukaran 

nilai harga dengan nilai jasa. Kriteria komodifikasi ini terlihat dari fenomena-

fenomena yang terjadi dalam proses pengajian shalawat, di antanya : Aspek sosial 

yang menempatkan Habib Syekh sebagai public figure dan elit agama yang 

memiliki bargaining position di tengah dinamika masyarakat yang terus berjalan. 

Aspek budaya pun menempatkan pengajian shalawat sebagai bagian dari tradisi 

yang melekat erat pada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di 
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Yogyakarta. Selain difungsikan sebagai sarana untuk berdzikir dan bershalawat, 

pengajian shalawat ini pun berperan sebagai pemersatu umat yang turut 

melestarikan tradisi shalawatan. Aspek ekonomi menempati posisi paling sentral, 

karena dalam setiap prosesnya, apapun kegiatan yang dilakukan manusia dalam 

mengadakan suatu perkumpulan tidak terlepas dari nilai ekonomi, seperti dalam 

penyelenggaraan pengajian sampai pada masyarakat yang turut berpartisipasi 

mencari lahan pekerjaan. Nilai ekonomi yang menjadi kebutuhan di kegiatan 

pengajian ini merupakan aspek yang apapun dapat menjadi sebuah harga, baik itu 

jasa shalawat, jasa pengajian sampai jasa yang dibutuhkan para instansi atau elit 

politik. Aspek politik pun mempunyai peran yang cukup baik dalam pengajian 

shalawat di sini, dengan menjadikan pengajian sebagai media atau jasa untuk 

menuai simpati massa. 

Dengan melihat peran Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf yang 

memiliki kharisma terhadap pengajian shalawat, hadrah Ahbabul Musthofa yang 

senantiasa mengiringi dakwah dalam pengajian shalawat, panitia penyelenggara 

kegiatan pengajian shalawat serta relasi pemerintah atau elit partai politik yang 

menfasilitasi pengajian shalawat dan antusias jamaah pengajian atau masyarakat 

umum sebagai objek kajian yang diteliti, yang turut serta memanfaatkan kegiatan 

pengajian shalawat mulai dari kepentingan individu sampai kepentingan kolektif. 

Seperti apa yang telah ditunjukan oleh Kitiarsa, bahwa ketika agama 

dikomodifikasi, maka ia telah memainkan peran ganda. Pertama, agama sebagai 

komoditi pasar. Kedua, agama sebagai media pertukaran spiritualitas. Dengan 

kata lain, praktik-praktik keagamaan yang terjadi di balik kegiatan pengajian 
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shalawat dan agama sebagai media pertukaran spiritualitas adalah motif yang ada 

dibalik kegiatan pengajian shalawat berdampak pada aspek sosial yang terjalin 

antara pengajian shalawat dan masyarakat, aspek tradisi shalawatan yang menjadi 

budaya pengajian shalawat, aspek ekonomi yang menjadi nilai tukar terhadap nilai 

guna, dan aspek politik yang merupakan relasi pengajian shalawat Habib Syekh 

dengan para elit partai politik atau instansi pemerintah. Sampai agama sebagai 

media pertukaran spiritualitas adalah bagaimana jamaah Ahbabul Musthofa sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai shalawat kepada nabi Muhammad SAW. 

B. Saran 

Sebagai catatan akhir dari penelitian terhadap pengajian shalawat Habib 

Syekh bin Abdul Qodir Assegaf di Yogyakarta, peneliti merasa bahwa tradisi 

pembacaan shalawat seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai pengalaman 

keagamaan belaka, akan tetapi bagaimana tradisi pembacaan shalawat dalam 

pengajian shalawat nabi menjadi tradisi budaya yang dikenal oleh masyarakat 

luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberdayaan terhadap jamaah Ahbabul 

Musthofa dalam mengembangkan dan memperluas institusi keagamaan. Adapun 

yang belum disebutkan dalam penelitian terkait pengajian shalawat Habib Syekh 

adalah mengenai bentuk ritual yang tidak hanya sebatas aktifitas sehari-hari atau 

manajemen organisasi yang melingkupi kegiatan tradisi shalawatan. 

Tentunya tidak terlepas dari kesalahan peneliti dalam penyusunan 

penelitian ini, diharapkan dapat menjadi awal menuju kajian keislaman yang 
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progresif dengan melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai studi 

keagamaan Islam pada khususnya di Indonesia dalam bidang Sosiologi Agama. 
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Lampiran I 

Pedoman Wawancara Tentang Profil Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf 

1. Siapakah nama Ayah dan Ibu Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf ? 

2. Bagaimana latar belakang pendidikan Habib Syekh ? 

3. Bagaimana cerita masa kecil Habib Syekh hingga dewasa ? 

4. Kapan Habib Syekh menikah ? 

5. Berapa dan siapa saja putra putri Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf ? 

6. Bagaimana Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf memulai perjalanan 

dakwah ? 

7. Bagaimana cara dan karakteristik dakwah Habib Syekh bin Abdul Qodir 

Assegaf ? 

8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap dakwah yang dilakukan oleh 

Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf ? 



Lampiran II 

Pedoman Wawancara Kepada Pengurus Hadrah Ahbabul al-Musthofa 

1. Sejak kapan hadrah Ahbabul Musthofa berdiri ? 

2. Siapa pendiri hadrah Ahbabul Musthofa ? 

3. Siapa saja yang tergabung dalam anggota dan kepengurusan hadrah Ahbabul 

Musthofa ? 

4. Bagaimana bentuk pementasan hadrah Ahbabul Musthofa pada saat 

mengiringi pengajian shalawat Habib Syekh ? 

5. Apakah hadrah Ahbabul Musthofa juga menerima undangan selain mengiringi 

pengajian Habib Syekh ? 

6. Bagaimana prosedur mengundangnya ? 

7. Berapa tarif untuk mengundang hadrah Ahbabul Musthofa ? 

8. Bagaimana hubungan sosial hadrah Ahbabul Musthofa dengan masyarakat ? 

9. Adakah kerja sama dengan organisasi atau instansi pemerintah setempat ? 



Lampiran III 

Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat Dan Jamaah Ahbabul Musthofa 

1. Seberapa sering anda menghadiri pengajian shalawat Habib Syekh ? 

2. Apa yang mendorong anda untuk hadir dalam pengajian shalawat Habib 

Syekh ? 

3. Sejak kapan anda tertarik pada pengajian shalawat Habib Syekh ? 

4. Bagaimana sosok Habib Syekh di mata anda ? 

5. Bagaimana jika pengajian shalawat saja tanpa dengan kehadiran Habib 

Syekh? 

6. Bagaimana jika yang mengiringi pengajian shalawat Habib Syekh bukan dari 

hadrah Ahbabul Musthofa ? 

7. Apa yang anda rasakan ketika berada di pengajian shalawat Habib Syekh ? 

8. Apa pandangan dan tanggapan anda terhadap relasi antara Habib Syekh 

dengan elit partai politik ? 

9. Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti pengajian shalawat bersama Habib 

Syekh ? 

10. Apakah anda punya grup shalawat atau hadrah di lingkungan rumah ? 



Lampiran IV 

Pedoman Wawancara Kepanitiaan Penyelenggara Pengajian Shalawat 

1. Berperan sebagai apa dalam kepanitiaan ? 

2. Sejak kapan dan sudah berapa kali terlibat dalam kepanitiaan ? 

3. Sejauh mana anda memahami prosesi penyelenggaraan pengajian shalawat ? 

4. Bagaimana persiapan kepanitiaan dalam penyelenggaraan pengajian shalawat 

? 

5. Apakah ada tarif tertentu dalam kepanitiaan penyelenggara ? 

6. Adakah tarif khusus untuk para kiyai, hadrah Ahbabul Musthofa dan Habib 

Syekh ? 

7. Berapa nominal rata-rata yang ditentukan oleh panitia penyelenggara ? 

8. Adakah kerja sama dengan organisasi atau instansi pemerintah ? 



Lampiran V 

Pedoman Wawancara Pedagang Di Pengajian Shalawat Habib Syekh 

1. Mulai kapan anda berjualan ? 

2. Sudah berapa lama berjualan ? 

3. Biasanya berjualan di mana ? 

4. Berapa rata-rata keuntungan dalam setiap jualan di pengajian shalawat? 

5. Apa yang membuat anda tertarik berjualan di pengajian shalawat ? 

6. Berapa keuntungan berjualan di pengajian shalawat Habib Syekh dibanding 

tempat-tempat biasa ? 



Lampiran VI 

Daftar Informan Pengajian Shalawat Habib Syekh Di Yogyakarta 

No Nama Asal Status 

1 KH. Zulfi Fuad Tamyiz Yogyakarta Pengasuh PP Minhajuttamyiz 

2 Abdurrahman Habsyi Solo Wiraswasta 

3 Mi’yar Yogyakarta Mahasiswa 

4 Yazid el Busthomi Yogyakarta Anggota hadrah Ahbabul Musthofa 

5 Ibu Muti’ Yogyakarta Pembina ekstra kulikuler 

6 Pak Selamet Yogyakarta Pedagang – panitia penyelenggara 

7 Arif Kudus Anggota hadrah Ahbabul Musthofa 

- pedagang 

8 Abu Rouf Yogyakarta Pengusaha 

9 Nur Saddam Banyumas Mahasiswa - panitia penyelenggara 

10 Eko dan Laili Magelang Jamaah Ahbabul Musthofa 

11 Nasir Yogyakarta Manajemen pengajian habib syekh 

12 Dahlia Nur Farida Klaten Ibu rumah tangga 

13 Mustafidah Klaten penjahit 

14 Surya Aji Santoso Kudus Mahasiswa - panitia penyelenggara 

15 Nova Yogyakarta Pedagang busana muslim 

16 Rahman Yogyakarta Pengusaha distro 

17 Sholeh Ilham Kudus Anggota hadrah ahbabul musthofa 

18 Hanifan Muhammad Yogyakarta Mahasiswa - panitia penyelenggara 

19 Muhammad Farhan 

Iqbal 

Yogyakarta Mahasiswa - panitia penyelenggara 

20 Bukron Yogyakarta Anggota hadrah Ahbabul Musthofa 

21 Hendrik Yogyakarta Mahasiswa - panitia penyelenggara 

 









pengajian shalawat Habib Syekh di alun-alun utara pada 2010 pengajian shalawat Habib Syekh di KlaPten 2013

Syekher Mania menuju pengajian shalawat Habib Syekh di Kelaten salah satu pedagang di acara pengajian shalawat



 
grup hadrah yang menjadi ekstra kulikuler  dan hadrah ibu-ibu

  

 

 



pengajian shalawat Habib Syekh bersama keluarga Siti Hadiati
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