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MOTTO 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar Rad : 11) 
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ABSTRAK 

Tarekat adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk 

mendapatkan makna hidup yang hakiki. Di Indonesia, tarekat berkembang pesat 

dan bahkan terdapat beberapa pusat tarekat di Indonesia. Pada era modern saat ini, 

tarekat tak hanya digandrungi oleh kalangan tua tetapi juga generasi muda. Saat ini 

tarekat tak hanya dilihat sebagai urusan spiritualitas, tetapi juga berkaitan dengan 

gerakan sosial. Berawal dari itu, penelitian ini dimulai. Penelitian ini ingin 

menggali motif berupa latar belakang dan tujuan yang mendorong para pemuda 

terlibat hingga membentuk suatu gerakan sosial dan aktivisme dalam aktivisme 

sufistik.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif dan merupakan penelitian 

lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Setiap data yang didapat kemudian 

dianalisis melalui  tiga tahapan. Pertama, reduksi data untuk memilah data yang 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, penyajian data yang termasuk proses 

penyusunan dari data yang sudah diperoleh dengan cara menarik sebuah 

kesimpulan yang kemudian dianalisis dan diambil sebuah tindakan yang sesuai 

dengan pemahaman yang didapat dari penyajian data sebelumnya. Ketiga, 

penarikan kesimpulan atau proses penggambaran dari data yang sudah ditampilkan.   

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa motif 

yang melatarbelakangi terkonstruksinya gerakan sosial dan aktivisme pemuda 

dalam jamaah tarekat. Pertama, adanya dorongan dari tokoh keagamaan setempat 

yang kemudian memunculkan ide dan gagasan dari para pemuda untuk melakukan 

inisiasi dalam jamaah Tarekat. Kedua, adanya kesadaran sosial yang memicu 

tindakan kolektif atau collective action dari para pemuda. Kesadaran tersebut 

merupakan kesadaran untuk sama-sama melestarikan tradisi keagamaan yang 

berdampak baik bagi masyarakat. Ketiga, kesadaran beragama dari para pemuda 

yang kemudian para pemuda menekuni dan terlibat dalam jamaah tarekat. Keempat, 

respon sosial para pemuda sebagai tanggapan atas perubahan sosial yang terjadi di 

dusun Ngegot. Perubahan sosial yang terjadi meliputi degradasi moral dan etika 

serta penurunan antusias terhadap kegiatan keagamaan. 

 

Kata Kunci : Tarekat, Motif, Aktivisme Pemuda, dan Inisiasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat yang heterogen menjadi 

homogen dengan nilai-nilai dan norma-norma yang setara. Keseragaman 

dibentuk oleh modernisasi dan globalisasi secara akulturasi nilai-nilai budaya 

barat dengan budaya timur melalui teknologi dan komersial. Perlahan namun 

pasti, nilai budaya timur akan teralihkan dengan budaya barat melalui 

modernitas dan globalisasi.1 Awalnya banyak orang terpukau dengan 

modernisasi. Mereka menganggap bahwa modernisasi secara langsung akan 

membawa kesejahteraan bagi mereka. Namun tanpa terasa, modernisasi 

membuat mereka mengalami beberapa permasalahan. Krisis akidah dan 

degradasi moral menjadikan kehidupan manusia terasa kering dan hampa. Yang 

terlihat mereka mungkin merasakan kesenangan, namun disisi sebenarnya 

mereka telah kehilangan sesuatu yang besar. 

Memang, dalam kondisi zaman yang serba materialistik, hedonistik 

seperti sekarang ini riskan menggiring manusia menuju titik terendah krisis 

nurani. Kemudian, dari titik terendah itu akan berakibat pada ketidakjelasan atas 

makna dan tujuan hidupnya sehingga berlanjut menjadi krisis eksistensi. Tanpa 

kita sadari krisis eksistensi kini tengah melanda anak muda di era milenial. 

 
1 Mulyono Sri Hutomo, “Modernisasi Dan Globalisasi Di Sekitar Kita, Begini 

Contohnya”, http://indomaritim.id/modernisasi-dan-globalisasi-disekitar-kita-begini-contohnya/, 

(diakses pada 15 Januari 2021, pukul 14.10) 

 

http://indomaritim.id/modernisasi
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Kondisi ini yang membuat kita prihatin. Jika tetap dibiarkan, hal ini akan 

berdampak pada masa depan bangsa. Hal yang membuat krisis eksistensi lebih 

banyak terjadi di kalangan remaja adalah karena pada fase remaja ini, seorang 

anak masih mengalami ketidakpastian dan sedang berada pada proses pencarian 

jati diri yang sesungguhnya.2 Jika seseorang sudah berada dalam tahap krisis 

eksistensi, barangkali satu-satunya jalan penyelamat adalah melalui jalan 

spiritualitas atau terkhusus jalan tasawuf.3 

Sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang, pemuda 

hendaknya dapat mewujudkan  cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, 

mereka harusnya mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan 

negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, 

mampu memahami pengetahuan guna bersaing secara global sehingga dapat 

berperan secara optimal dalam masyarakat. Kondisi pemuda Indonesia saat ini 

mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan-kesenangan dan lupa 

akan tanggung jawabnya sebagai pemuda. Hal ini juga tidak luput membuat 

rusak generasi muda. Generasi muda yang seharusnya menjadi agent of change, 

agent of social control, dan moral force malah berbanding terbalik dengan apa 

yang terjadi saat ini. Tatanan moral, sosial dan akademik pemuda tidak lagi 

menjadi contoh dan keteladanan yang baik bagi masyarakat sebagai kaum 

 
2 Salmiah, “Krisis Moral Yang Dialami Anak Di Era Milenial”, 

http://puspensos.kemensos.go.id/krisis-moral-yang-dialami-anak-muda-di-era-milenial, (diakses 

pada 24 Juli 2021 pukul 08.40) 
3  Syamsun Ni'am, “Tasawuf Studies:Pengantar Belajar Tasawuf”, (Yogyakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2014), hlm 5 

http://puspensos.kemensos.go.id/krisis-moral-yang-dialami-anak-muda-di-era-milenial
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terpelajar, karena lebih banyak yang berorientasi pada hedonisme atau berhura-

hura, tidak banyak pemuda yang peka akan kondisi sosial masyarakat saat ini.4 

Tasawuf memiliki karakteristik yang khas, salah satunya yaitu 

peningkatan moralitas atau etika. Dalam kehidupan secara empiris, praktik 

tasawuf dianggap sebagai obat penyembuh penderitaan batin di tengah-tengah 

krisis kemanusiaan Tasawuf hadir menjadi jawaban atas kehampaan hidup 

masyarakat modern. Moralitas atau etika masyarakat yang mengalami degradasi 

atau bahkan telah rusak akibat modernisasi serta arus globalisasi akan diobati 

oleh tasawuf. Etika mengajarkan manusia mempunyai tujuan hidup yang luhur 

yaitu kebahagiaan di akhirat. Amalan yang dipandang baik akan dapat 

menghasilkan pengaruh pada kejiwaan yang membuatnya akan mengarah 

kepada tujuan tersebut. Mereka yang mengalami krisis akidah dan degradasi 

moral, kondisi kerohaniannya akan dibangkitkan dan digairahkan dengan 

tasawuf.5 Tasawuf menawarkan peningkatan moralitas atau etika yang dapat 

diperoleh melalui tarekat-tarekat. Tarekat merupakan wadah tasawuf yang 

sudah terlembagakan. Pada dasarnya tarekat mempunyai peran yang penting 

dalam kehidupan keberagamaan manusia. Di sisi lain tarekat juga dipercaya 

sebagai salah satu media perubahan sosial dalam peningkatan moralitas atau 

etika. Alasan utama bahwa tarekat merupakan salah satu media perubahan 

 
4 Herni Susanti, “Generasi Muda Masa Depan Bangsa”, 

http://disperkimta.buleleng.go.id/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38, (diakses pada 15 

Januari 2021, pukul 13.30) 
5 Siswoyo Aris Munandar, Sigit Susanto, dan Wahyu Nugroho, “Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandiyah Terhadap Kesalehan Sosial Masyarakat Dusun Gemutri Sukoharjo Sleman”, 

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 16, No 01, Juni 2020, hlm 36. 

http://disperkimta.buleleng.go.id/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38
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sosial adalah dalam tarekat mengajarkan peningkatan dan pembenahan moral 

individu. Dimulai dari pembenahan individu kemudian dapat berpengaruh pada 

kehidupan sosial di masyarakat.6 

Berkembangnya Islam di Jawa tidak lepas dari peran tasawuf. Corak Islam 

di Jawa yang dipengaruhi oleh tradisi lokal mampu saling berkesinambungan 

dan tidak menimbulkan benturan antara keduanya. Para penganut tarekat di 

Jawa tidak dapat terlepas dari kerangka berfikir tata cara kehidupan atau tradisi 

lokal dalam melakukan kehidupan sehari-hari.7 Oleh karena itu, secara tidak 

langsung ajaran Islam yang tertuang dalam amalan tarekat akan mempengaruhi 

praktik-praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.  

Ajaran thariqah atau yang akrab disebut tarekat, kini tidak hanya 

digandrungi oleh kalangan tua saja, tetapi juga mulai digandrungi generasi 

muda. Hamdani Mu’in melihat adanya perubahan paradigma di masyarakat. 

Bahwa thariqah tidak hanya dilihat sebagai urusan spiritualitas saja, tetapi juga 

berkaitan dengan penguatan ekonomi dan gerakan sosial dalam bermasyarakat 

dan berbangsa. Hamdan Mu’in juga menuturkan bahwa, untuk membentuk 

manusia yang beriman dan bertaqwa, seseorang harus bisa memberikan 

kontribusinya di tengah masyarakat. Untuk itu anggota tarekat hendaknya ikut 

berperan di masyarakat dengan bekal iman dan taqwanya kepada Allah Swt, 

 
6 Siswoyo Aris Munandar, Sigit Susanto, dan Wahyu Nugroho, “Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandiyah Terhadap Kesalehan Sosial Masyarakat Dusun Gemutri Sukoharjo Sleman”, 

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 16, No 01, Juni 2020, hlm 36-37. 
7 Ahmad Syafi’I Mufadzilah R, Skripsi: “Tarekat dan Tradisi Lokal (Studi Kasus Tarekat 

Syattariyah di Desa Sentono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 1996-2018 M), 

(Yogyakarta : UIN, 2019), Hal.2-3. 
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karena itulah gerakan sosial dan keagamaan kini tidak hanya di kalangan tua 

saja, tetapi juga mulai digandrungi oleh kaum muda yang notabennya memiliki 

pemikiran yang sama yaitu untuk menjadikan bangsa dan negara menjadi lebih 

baik.8 

Selain itu, salah satu dosen program studi sosiologi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Achmad Zainal Arifin Ph.D, dalam pelaksanaan Annual 

Internasional Conference on Social Science an Humanities (AICoSH) 

menyampaikan hal yang menarik berkaitan dengan dinamika perkembangan 

tasawuf dan tarekat khususnya di kalangan anak muda. Di dalam 

pemaparannya, dia menyampaikan bahwa fenomena perubahan sosial, 

khususnya yang dipicu oleh kemajuan teknologi, telah membentuk karakter 

masyarakat, terutama pada kalangan muda yang sedikit berbeda dengan 

generasi sebelumnya. Nilai-nilai rasionalitas, individualitas, dan pragmatisme 

yang menjadi karakteristik masyarakat modern, telah mempengaruhi 

bergesernya motivasi dan cara mengekspresikan religiusitas kalangan muda. 

Dalam konteks ini dipaparkan setidaknya ada tiga aspek dalam bertasawuf 

yang terwakili dalam tiga istilah yaitu magic,dances, dan café.9  

Terlibatnya pemuda dalam kegiatan atau kelompok tarekat mungkin sudah 

biasa terjadi di setiap pondok-pondok pesantren. Namun dalam lingkungan 

 
8 Wachidah Handasah, “Generasi Muda Minati Ajaran Thariqah”, 

http:\\www.google.com\amp\s\m.republika.co.id\amp\o16ok71, (diakses pada 12 Januari 2021, 

Pukul 21.10) 
9 Achmad Zainal Arifin, “From Magic, Dances, To Café : Memahami Dinamika Tasawuf 

Milenial”, http://sosiologi.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/238/blog-post.html, ( diakses pada 13 

Januari 2021, pukul 20.30) 

http://sosiologi.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/238/blog-post.html
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pedesaan yang notaben masyarakatnya tidak semuanya seorang santri, 

keterlibatan seorang pemuda dalam kegiatan tarekat adalah suatu hal yang luar 

biasa, apalagi pemuda tersebut merupakan inisiator hidupnya kembali tradisi 

sewelasan yang merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh 

kelompok tarekat setempat. Para pemuda di dusun Ngegot merupakan pemuda 

yang memiliki kegemaran yang variatif. Mulai dari yang menggandrungi dunia 

olahraga, akademisi, editing, permesinan, memancing, dan kegiatan 

keagamaan. Sekumpulan pemuda yang menjadi inisiator hidupnya kembali 

tradisi Sewelasan adalah sekumpulan pemuda yang menggandrungi kegiatan 

keagamaan yang mana para pemuda tersebut tergabung dalam organisasi yang 

bernama Thoriqul Musthofa. Pada era modern seperti saat ini yang dipenuhi 

pemikiran kapitalis dan materialis untuk menemukan sekelompok pemuda 

yang mempunyai kemauan untuk aktif dalam menghidupkan tradisi keagamaan 

kelompok tarekat di pedesaan mungkin agak sulit, terkecuali pemuda tersebut 

memang berasal atau lulusan pondok pesantren yang sebelumnya sudah 

dikenalkan tradisi sewelasan di pesantrennya. 

Sewelasan merupakan tradisi keagamaan yang keberadaannya terbentuk 

secara turun temurun. Tradisi ini diadakan sebagai bentuk penghormatan 

terhadap seorang tokoh sufi yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. 

Pelaksanaan kegiatan sewelasan yang ada di dusun Ngegot, desa 

Sumberagung, Klego, Boyolali diadakan setiap selapan sekali atau setiap 35 

hari sekali, pada tanggal sebelas Jawa. Pada mulanya kegiatan sewelasan di 

dusun ini hanya diikuti oleh jamaah orang tua yang sudah mengikuti kelompok 
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tarekat. Di desa tersebut ada beberapa kelompok tarekat yang diikuti oleh 

sebagian kecil masyarakat setempat, di antaranya adalah kelompok Tarekat 

Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah. Kala itu setiap 

pelaksanaan sewelasan hanya diikuti sekitar 15 sampai 20 jamaah yang rentang 

umurnya di atas 28 tahun. Pelaksanaan kegiatan ini sudah dijalan kan bertahun-

tahun hingga pernah mengalami pasang surut antusiasme jamaah yang datang. 

Penurunan antusias jamaah yang datang disebebkan beberapa faktor, mulai dari 

kesibukan beberapa jamaah, beberapa jamaah yang sakit karena faktor 

usia,perbedaan pendapat karena faktor perbedaan asal kelompok tarekat, dan 

menurunnya semangat pada jamaah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk menghidupkan tradisi 

sewelasan tokoh keagamaan desa setempat beserta tokoh desa dan sekelompok 

pemuda mempunyai gagasan untuk mengemas tradisi sewelasan secara modern 

yaitu dengan menggabung antara pembacaan manaqib di malam sebelas, dzikir 

tahlil, majelis ta’lim, dan sholawatan. Sewelasan di desa ini merupakan salah 

satu wujud kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat muslim, pada 

akhirnya menjadi sebuah rutinitas ritual pada momen-momen tertentu, yang 

merupakan proses akulturasi antara budaya lokal dengan Islam. Di era sekarang 

yang menginisiasi dan yang bergerak menghidupkan kegiatan sewelasan 

bukanlah kaum tua seperti dahulu, namun kaum-kaum milenial dan anak muda 

yang sekarang mulai senang dengan kegiatan Sewelasan dan sebagai yang 

menginisiasi untuk menghidupkan tradisi sewelasan tersebut. Tokoh 

keagamaan desa setempat juga merupakan salah satu seorang yang 
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berpengaruh dalam keterlibatan kaum muda dalam keikutsertaannya di 

kegiatan tarekat. 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi 

judul “Kaum Muda dan Aktivisme Sufistik (Studi Atas Keterlibatan Pemuda 

Dalam Jamaah Sewelasan Manaqib Jawahirul Ma’ani Thoriqul Musthofa 

Boyolali)” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, untuk 

membatasi fokus penelitian maka peneliti merumuskan beberapa hal yang 

menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana alasan pemuda tarekat dalam gerakan tarekat ? 

2. Bagaimana inisiasi dan upaya pemuda dalam menjalankan Sewelasan 

Manaqib Jawahirul Ma’ani Thoriqul Musthofa Boyolali ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tentunya dalam sebuah penelitian memiliki tujuan, yaitu menjawab 

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk aktivisme pemuda dalam jamaah 

tarekat. 

b. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas pemuda dalam menjalankan 

tarekat manaqib jawahirul ma’ani. 
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2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yang pertama adalah kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memperkaya dan berkontribusi dalam keilmuan di bidang Sosiologi 

Agama khususnya dalam kajian kaum muda dan tasawuf. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik kepada para 

peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian mengenai kaum 

muda dan tasawuf untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. 

b. Kegunaan praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini bagi peneliti digunakan untuk 

menerapkan teori yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan., 

serta untuk menjelaskan bagaimana kaum muda berperan dalam 

kegiatan tarekat di zaman modern saat ini. Manfaat bagi masyarakat, 

diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi wawasan ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat, serta membantu masyarakat dalam 

membangun kesadaran terhadap upaya melestarikan tradisi leluhur yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan sosial dan sesuai dengan nilai-nilai 

agama.  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang di dalamnya memuat 

kajian literatur yang relevan dengan tema penelitian. Karenanya dalam 
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penelitian ini peneliti melakukan penelusuran hingga ditemukan beberapa 

sumber pustaka yang relevan dengan tema dan menjadi acuan dalam penelitian. 

Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Kaum Muda, 

Tarekat dan Tasawuf yang berhasil peneliti telusuri dan amati, diantaranya: 

Pertama, Tesis Ibnu Cahyani yang berjudul “Kebangsaan Pemuda Tarekat 

(Konstruksi Nasionalisme Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-Mu’tabarah An-

Nahdliyah)” dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang berdirinya 

MATAN, bagaimana konstruksi nasionalisme MATAN terbentuk sebagai 

rational choice dari dialektika dunia objektif dan subjektif melalui kesadaran 

intersubjektif mereka, dan bagaimana corak nasionalisme MATAN. Penelitian 

ini merupakan  upaya untuk mengungkap bagaimana kelindan antara dogma 

keagamaan sufistik yang sakral, beririsan secara langsung dengan tantangan 

nasionalisme yang bersifat profan oleh para pemuda. Penelitian ini 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menelusuri meaning of 

event atas konstruksi nasionalisme Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah 

An-Nahdliyah. Penelitian menggunakan pendekatan tersebut untuk 

mengungkap bagaimana MATAN mengkonstruksi nasionalisme mereka 

melalui sosiologi pengetahuan Peter L Berger dan Thomas Luckmann. 

Penelitian ini memfokuskan pada proses intensional subjek (MATAN) pada 

penampakan fenomena kebangsaan yang kemudian melahirkan pemahaman 

subjektif melalui intersubjektivitas, dengan menggunakan sosiologi 

pengetahuan Peter L Berger dan Thomas Lukmann. Nasionalisme dipahami 

sebagai sebuah realitas yang memiliki relasional yang kompleks; dalam arti 
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bahwa konstruksi mereka terhadap nasionalisme dihasilkan dari rational choice 

yang berkelindan dalam duniaobjektif dan subjektif MATAN. Sedangkan untuk 

fokus penelitian, peneliti memfokuskan subjek penelitian pada wilayah Jawa 

Timur khususnya Surabaya dan Sidoarjo.10 Point tersebut yang sekaligus 

menjadi pembeda dari penelitian ini. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ibnu Cahyani tersebut terdapat pada bagian metode 

penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Kedua, Tesis Muhammad Yusuf yang berjudul “Tarekat dan Perubahan 

Perilaku Sosial Keagamaan Pada Jama’ah Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsyabandiyah di Malang : Perspektif  Tindakan Sosial Max Weber” 

penelitian ini membahas tentang (1) bagaimana paham dan praktek keagamaan 

pada jamaah Tarekat Qadariyah Wa Naqsabandiyah di kota Malang, (2) 

bagaimana perubahan perilaku sosial keagamaan pada Jamaah Tarekat 

Qadariyah Wa Naqsabandiyah di kota Malang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi naturalistik dalam teori Max 

Weber yaitu Perilaku Sosial. Teknik analisis data yang dalam penelitian ini 

menggunakan proses analisis data deskriptif yang melalui empat alur kegiatan 

yang berlangsung secara bersama yaitu reduksi data, paparan atau sajian data, 

penarikan kesimpulan, dan tringulasi.11 Perbedaanya Nampak pada 

 
10 Ibnu Cahyani, Tesis : “Kebangsaan Pemuda Tarekat (Konstruksi Nasionalisme 

Mahasiswa Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah)”,(Surabaya : UIN Sunan Ampel, 

2019), Hal. vii 
11 Muhammad Yusuf, Tesis : “Tarekat dan Perubahan Perilaku Sosial Keagamaan Pada 

Jama’ah Tarekat Qadariyah Wa Naqsabandiyah Di Malang  : Perspektif  Tindakan Sosial Max 

Weber”, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), Hal xix 
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pembahasan yaitu mengenai paham dan praktek keagamaan serta perubahan 

perilaku dan juga teori yang digunakan. 

Ketiga, Skripsi Fahmi Achmad Al Ahwani berjudul “Penyelenggaraan 

Kegiatan Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jailani, Di Pondok Pesantren 

Nuururrohman Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas” 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelenggaraan kegiatan 

Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jailani di Pondok Pesantren Nuururrohman, 

apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan 

Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jailani di Pondok pesantren Nuururrohman. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan 

metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada pengurus dan jama‟ah Manaqib Syekh Abdul 

Qodir Al Jailani di Pondok Pesantren Nuururrohman, kemudian data juga 

diambil dengan mencantumkan dokumentasi-dokumentasi yang relefan dengan 

penelitian tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan 

pendekatan analisis deskriptif induktif. Kemudian untuk dilakukan analisis 

terhadap faktor pendukung dan penghambat, menggunakan metode analisis 

SWOT dengan mode pengembangan TOWS matrik.12 Penelitian ini memiliki 

kesamaan pada pembahasan mengenai Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-jailani. 

Namun terdapat juga perbedaan pada fokus pembahasan yang mana 

pelaksanaan kegiatan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Achmad Al 

 
12 Fahmi Achmad Al Ahwani, Skripsi :  “Penyelenggaraan Kegiatan Manaqib Syekh 

Abdul Qodir Al Jailani, Di Pondok Pesantren Nuururrohman Di Desa Sirau Kecamatan 

Kemranjen Kabupaten Banyumas”, ( Semarang : UIN Walisongo, 2018), Hal 12 
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Ahwani diambil dari kegiatan yang ada di pondok pesantren, sedangkan pada 

penelitian  ini diambil dari kegiatan pelaksanaan tradisi Sewelasan yang ada di 

sebuah desa. 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo Ari Munandar, Sigit 

Susanto, dan Wahyu Nugroho dengan judul “Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandiyah Terhadap Kesalehan Sosial Masyarakat Dusun Gemutri 

Sukoharjo Sleman'' penelitian ini dilatarbelakangi dari studi kasus tantangan 

zaman yang mulai menggerus aspek spiritual dan sosial suatu masyarakat. 

Tasawuf melalui tarekat menawarkan peningkatan moralitas etika. Tarekat 

dipercaya sebagai salah satu media perubahan sosial dalam mendongkrak 

peningkatan moralitas atau etika. Alasan utamanya adalah, tarekat sebagai salah 

satu media perubahan sosial yang mana di dalam tarekat mengajarkan 

peningkatan dan pembenahan moral individu. Ditinjau dari segi rumusan 

masalahnya dapat diketahui ada dua pertanyaan yakni, Pertama, bagaimana 

peranan tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah terhadap kehidupan spiritual 

masyarakat, Kedua bagaimana peran tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah 

dalam menjaga kesalehan sosial masyarakat. Untuk menjawab permasalahan 

tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan 

(field research), yakni dengan menggali data-data lapangan dan mengobservasi 

secara langsung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan peran Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah terhadap 

kesalehan sosial masyarakat Gemutri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

peran tarekat yakni peningkatan spiritualitas, dan pengajaran akhlak mulia. 
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Peningkatan spiritualitas dan pengajaran akhlak menjadikan warga Gemutri 

sebagai individu-individu yang menyayangi sesama, beramal saleh, berlaku 

adil, menjaga persaudaraan, menegakkan kebenaran, dan tolong menolong. 

Karakter individu tersebut menurut Abdul Azhim merupakan ranah dari 

kesalehan sosial.13 Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah kajian materi yang mana dalam penelitian tersebut 

mendeskripsikan peran Tarekat Qodariyah Wa Naqsabandiyah terhadap 

kesalehan sosial sedangkan dalam penelitian ini mendeskripsikan peran pemuda 

dalam jamaah Tarekat pada tradisi Sewelasan. 

Kelima, Tesis Ahmad Syafi’i Mufadzilah R berjudul “Tarekat Dan Tradisi 

Lokal (Studi Kasus Tarekat Syattariyah di Desa Setono Kecamatan Ngrambe 

Kabupaten Ngawi Tahun 1996-2018M)”. Penelitian ini merupakan kajian 

tentang sejarah dan budaya mengenai Tarekat Syattariyah yang ada di Desa 

Sentono, Ngawi. yang dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2019 secara 

berangsur angsur. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dan 

antropologi yang mana pendekatan sejarah tersebut digunakan untuk 

mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi adanya akulturasi budaya yang 

terjadi pada Tarekat Syattariyah dan tradisi lokal. Sedangkan pendekatan 

antropologi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sikap akulturatif 

tarekat terhadap tradisi lokal. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan 

metodologi penelitian sejarah. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui 

 
13 Siswoyo Aris Munandara, Sigit Susanto, dan Wahyu Nugroho, “Tarekat Qadiriyah Wa 

Naqsabandiyah Terhadap Kesalehan Sosial Masyarakat Dusun Gemutri Sukoharjo Sleman”, 

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 16, No 01, Juni 2020, Hal 35-36 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi.14 Pembahasan yang membedakan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada bagian kajian yang 

mana kajian pada penelitian tersebut membahas mengenai akulturasi tarekat 

syattariyah dengan tradisi lokal. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji 

mengenai peran pemuda dalam jamaah tarekat. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori perlu dijelaskan sebagai uraian tentang pisau analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini akan menjelaskan tentang 

pemaparan beberapa teori yang akan digunakan serta digabung untuk 

menganalisis subjek penelitian secara komprehensif Penelitian ini akan 

menggunakan teori Gerakan Sosial. 

1. Teori Gerakan Sosial 

Gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang 

lingkup yang dimilikinya. Anthony Giddens menyatakan bahwa gerakan 

sosial adalah suatu upaya kolektif untuk mewujudkan suatu kepentingan 

bersama atau tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action). 

Pada hakikatnya Gerakan sosial merupakan hasil dari perilaku kolektif, 

yaitu sebuah perilaku yang dilakukan secara bersama oleh sejumlah orang 

yang sifatnya tidak rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan 

atau respon terhadap rangsangan tertentu. Gerakan sosial atau bisa disebut 

 
14 Ahmad Syafi’I Mufadzilah R, Tesis : “Tarekat dan Tradisi Lokal (Studi Kasus Tarekat 

Syattariyah di Desa Sentono Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 1996-2018 M)”, ( 

Yogyakarta : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), Hal. vi 
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Social Movement ini adalah aktivitas yang diorganisir dan ditujukan untuk 

mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Ciri utama dari 

Gerakan sosial adalah adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan 

yang memiliki kaitan dengan perubahan sosial.15 

Perbedaan gerakan sosial dengan bentuk perilaku kolektif yang lainnya 

dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu (1) pengorganisasian, gerakan sosial 

diorganisir dengan baik, dan para partisipan diberikan tugas untuk 

ditampilkan, di mana mereka juga ikut merancang taktik dan strategi. 

Sementara itu perilaku kolektif lain pada umumnya muncul dan terjadi 

secara tidak terorganisir, seperti misalnya partisipan kerusuhan. Hal ini yang 

juga terjadi pada gerakan yang dilakukan oleh para pemuda dalam jamaah 

tarekat. Rencana disusun dan diorganisir sedemikian rupa demi 

keberhasilan dan kelancaran acara tersebut. (2) Pertimbangan, suatu 

Gerakan sosial terjadi karena adanya pertimbangan, sengaja dimunculkan 

dan para partisipannya secara hati-hati memutuskan untuk mengikuti atau 

tidak ikut terlibat dalam suatu gerakan sosial. Seperti hal nya yang ada 

dalam sekelompok pemuda dalam jamaah tarekat tersebut. Mereka saling 

mempertimbangkan dengan satu langkah baik yaitu meminta masukan dan 

arahan dari tokoh keagamaan setempat guna menjadi landasan dan 

pegangan untuk melanjutkan ide dan gagasan mereka. (3) Daya tahan, 

gerakan sosial mencari publisitas dan berupaya mencari sebanyak mungkin 

 
15 Wahyuni, Skripsi : “Gerakan Sosial Kaum Muda Melalui Literasi Di Jembatan Edukasi 

Siluk”, ( Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), Hal 17-18 



17 
 

 
 

orang untuk memberi dukungan terhadap gerakan, sehingga pada umumnya 

gerakan sosial bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Gerakan sosial terdiri dari empat komponen, yaitu pertama, kolektivitas 

dari orang yang bertindak bersama. Kedua, tujuan dari tindakan bersama 

adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan oleh 

partisipan menurut cara yang sama. Ketiga, kolektivitas relatif tersebar 

tetapi lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal. Keempat, 

tindakan dari gerakannya mempunyai spontanitas relatif tinggi tetapi tidak 

terlembaga dan bentuknya tidak konventional.16 

Ada lima faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu gerakan 

sosial, pertama adalah kepemimpinan. Hal terpenting dari pemimpin 

gerakan sosial adalah kemampuan dalam memberikan inspirasi atau 

dorongan kepada orang lain untuk bertindak. Kedua adalah citra positif. 

Citra publik oleh kelompok gerakan harus positif, artinya adalah dengan 

citra yang positif di publik maka akan lebih memudahkan untuk 

mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari publik. Ketiga adalah tujuan 

yang dapat diterima secara bersama. Publik akan yakin bahwa tujuan utama 

dari gerakan sosial adalah untuk kepentingan masyarakat bersama. Keempat 

adalah support atau sebuah dukungan. Kelima adalah strategi, strategi atau 

taktik yang dipilih dapat diyakini akan efektif dan mampu mencapai tujuan 

gerakan. 

 
16 Wahyuni, Skripsi : “Gerakan Sosial Kaum Muda Melalui Literasi Di Jembatan Edukasi 

Siluk”, ( Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), Hal 18-19 
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Aspek yang paling umum dan ditekankan dalam gerakan sosial adalah 

keterkaitan antara gerakan sosial dengan perubahan sosial. Ada beberapa 

strategi perubahan sosial yang dapat dijalankan dan diterapkan, (1) strategi 

fasilitatif, (2) strategi reedukatif, (3) strategi persuasif, dan (4) strategi 

paksaan. Pertama strategi fasilitatif, agen perubahan sosial dalam strategi 

ini bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, 

informasi dan sebagai sarana konsultasi. Kedua strategi reedukatif, strategi 

ini mengacu pada upaya-upaya  penciptaan perubahan melalui program 

terstruktur dan pelatihan pada kelompok-kelompok sasaran yang berpotensi 

menerima perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, 

strategi persuasif, strategi ini merupakan upaya melakukan  perubahan 

masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk melakukan 

perubahan. Strategi ini menekankan dua hal kemampuan pada agen 

perubahan, yaitu kemampuan menyusun dan menyeleksi permasalahan 

yang dihadapi masyarakat, mencarikan jalan keluar, dan membujuk dengan 

melibatkan perasaan dan antisipasi terhadap faktor non rasional, yaitu 

mempertimbangkan nilai budaya lokal. Keempat,yaitu strategi yang 

digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan 

ancaman bahkan kekerasan.17 

Gerakan sosial dalam penelitin ini adalah gerakan yang dilakukan oleh 

pemuda dusun Ngegot, desa Sumberagung, kecamatan Klego, kabupaten 

 
17 Wahyuni, Skripsi : “Gerakan Sosial Kaum Muda Melalui Literasi Di Jembatan Edukasi 

Siluk”, ( Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), Hal 19-20 
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Boyolali dalam keikutsertaannya sebagai aktivis atau penggerak dalam 

jamaah sewelasan manaqib jawahirul ma’ani Thoriqul Musthofa Boyolali 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk 

mencapai suatu tujuan, cara tersebut dipilih peneliti setelah memperhitungkan 

efektivitas serta kelayakan sesuai dengan tujuan dan situasi peneliti.18 Metode 

penelitian diperlukan untuk menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data 

dalam proses penelitian. Serta bertujuan agar penelitian tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka harus dengan prosedur dan metode 

tertentu. Agar yang diharapkan dapat tercapai dengan tepat dan terarah, 

penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), artinya data diperoleh langsung dari kehidupan 

masyarakat.19 Untuk memperoleh data peneliti terjun langsung ke 

masyarakat untuk mengetahui secara detail, jelas dan mendalam tentang apa 

bentuk aktivisme pemuda dalam jamaah tarekat dan bagaimana aktivitas 

pemuda dalam menjalankan tarekat manaqib jawahirul ma’ani Thoriqul 

Musthofa Boyolali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

 
18 Winarno Surakhmad (ed), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik,  

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm 191.  
19 Kartini Kartono, Pengantar Metode dan Riset Sosial, (Bandung:CV. Mandar Maju, 

1986), hlm 27.  
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fokus terhadap motif keterlibatan pemuda dalam tarekat, serta bagaimana 

pengaruh tokoh agama terhadap keikutsertaan pemuda dalam tarekat . 

2. Sumber Data  

Dalam suatu penelitian ilmiah, sumber data merupakan bagian yang 

penting. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber 

data yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber 

pertama.20 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemuda 

jamaah dan aktivis sewelasan. Keseluruhan data primer ini diambil dari 

narasumber melalui wawancara dengan pemuda jamaah sewelasan 

sejumlah empat orang dan tokoh keagamaan desa setempat sejumlah 

satu orang. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak 

kedua sumber data tersebut dihasilkan. Beberapa data sekunder dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu diperoleh dari dokumentasi, arsip, buku 

literatur, jurnal, skripsi, tesis dan sumber lain yang berhubungan dengan 

tema yang dibahas.   

3. Teknik Pengumpulan Data  

 
20 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format Penelitian Penelitian Kuantitatif dan 

Kuantitatif, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hlm 128.  
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Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian kualitatif 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:   

a. Metode Wawancara (interview)  

Wawancara (interview) adalah salah satu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada narasumber secara sistematis dengan menggunakan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disiapkan terlebih dulu oleh peneliti.21 Untuk memperoleh data melalui 

wawancara, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai jamaah muda 

yang ikut dalam kegiatan sewelasan manaqib jawahirul ma’ani 

sebanyak empat orang, masyarakat setempat sebanyak satu orang dan 

tokoh keagamaan setempat sebanyak dua orang melalui topik 

wawancara sesuai dengan tema penelitian. Adapun narasumber adalah 

pemuda dan tokoh keagamaan yang menetap di Dukuh Ngegot, Desa 

Sumberagung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Dalam 

wawancara ini point penelitiannya yaitu mengenai apa bentuk 

aktivisme pemuda dalam jamaah tarekat dan bagaimana aktivitas 

pemuda dalam menjalankan tarekat manaqib jawahirul ma’ani.  

b. Observasi 

 
21 Moh Soehadha, Pengantar Metode Penelitian Sosial Kualitatif, (Yogyakarta: IAIN 

Sunan Kalijaga, 2003), hlm 94.  
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Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan 

diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan 

pencatatan mengenai pelaksanaan tradisi sewelasan, maksudnya 

peneliti terlibat langsung dalam memantau aktivitas yang dilakukan 

dalam kegiatan sewelasan manaqib jawahirul ma’ani Thoriqul 

Musthofa Boyolali. Dalam observasi ini, peneliti turut mengamati 

bagaimana interaksi antar jamaah pemuda satu dengan jamaah lainnya, 

interaksi antar jamaah pemuda dan juga tokoh keagamaan setempat, 

dan juga bagaimana runtutan acara ini dilaksanakan. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai 

hal yang berkaitan dengan penelitian berupa catatan, transkip, surat 

kabar, majalah, dokumen, foto dan lain-lain.22 Metode ini digunakan 

untuk melakukan pencatatan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk 

melengkapi data dalam penelitian.  

Dalam metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan berbagai 

dokumentasi seperti foto-foto kegiatan sewelasan manaqib jawahirul 

ma’ani dan hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan 

penelitian guna mendukung kelengkapan data.  

 
22 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1993), hlm 131.  
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4. Teknik Analisis Data  

Setelah data yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian 

diklasifikasikan dan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif 

deskriptif. Artinya data yang diperoleh di lapangan dijelaskan dan 

dianalisis secara sistematis dan teratur dengan menggunakan kata-kata 

yang kemudian disusun dalam riset penelitian yang diperluas melalui tiga 

proses23:  

a. Reduksi Data, suatu proses menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan bagian terpenting yang 

sesuai dengan topik penelitian. Yang mana peneliti akan memilah dan 

menggolongkan data sehingga data yang penting dan data yang tidak 

terpakai dapat diketahui, sehingga dapat memudahkan untuk proses 

selanjutnya. 

b. Penyajian data, proses penyusunan data yang sudah diperoleh dengan 

cara menarik sebuah kesimpulan yang kemudian dianalisis dan 

diambil sebuah tindakan yang sesuai dengan pemahaman yang 

didapat dari penyajian data sebelumnya.  

c. Penarikan kesimpulan, proses penggambaran data yang sudah 

ditampilkan.   

 

 
23 Mattew Miles B dan Michail Haberman, Analisis Data  Kualitatif, (Jakarta: UII Press, 

1992), hlm 19.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab 

satu dengan bab lainnya yang merupakan satu kesatuan yang sistematis. Setiap 

bab dibagi menjadi beberapa sub bab guna menjelaskan kandungan isinya. 

Dengan adanya sistematika pembahasan ini diharapkan dapat memberikan 

kemudahan untuk dipahami dan dianalisis. Adapun sistematika pembahasannya 

sebagai berikut:  

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan 

pengantar untuk sampai pada pembahasan berikutnya. Dalam bab ini dijelaskan 

latar belakang hingga rumusan masalah yang menjadi pokok dari penelitian ini. 

kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, yang 

mempertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian yang 

dilakukan. Setelah itu tinjauan pustaka, dalam kajian pustaka diuraikan kajian-

kajian yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan penelitian-penelitian 

sesuai dengan tema yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan 

dengan kerangka teori yang menguraikan terkait dengan teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian berguna untuk 

mengetahui cara pendekatan dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian 

hingga dapat disusun sistematika pembahasan secara sistematis dan logis sesuai 

dengan kerangka pembahasan dalam penelitian.  
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Bab kedua, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran ini 

berisi tentang sejarah desa tempat penelitian,  keadaan geografis, dan mayoritas 

perekonomian masyarakat. Dimulai dari pemaparan sejarah desa, hubungan 

antara desa dan tarekat dan berkembangnya tarekat di desa tersebut. Bab ini 

perlu diuraikan untuk acuan dalam bab berikutnya yang lebih spesifik.  

Bab ketiga, bab ini merupakan analisis dari peneliti berdasarkan rumusan 

masalah pertama. Dalam bab ini peneliti menganalisis secara deskriptif analisis 

mengenai aktivisme pemuda dalam menjalankan jamaah tarekat manaqib 

jawahirul ma’ani tersebut berdasarkan teori.  

Bab keempat, dalam bab ini berisi mengenai analisis data dari rumusan 

masalah kedua. Pada bab ini diuraikan tentang bentuk aktivitas pemuda dalam 

menjalankan tarekat manaqib jawahirul ma’ani dengan analisis teori.   

Bab kelima, bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan guna menjawab 

pokok dalam rumusan masalah penelitian yang dilanjutkan kritik dan saran 

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam bagian ini disertakan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan selama proses penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan para pemuda dalam jamaah 

Sewelasan Manaqib Jawahirul Ma’ani Thoriqul Musthofa Boyolali bukanlah 

semata-mata keikutsertaan biasa. Tetapi kegiatan tersebut merupakan sebuah 

gerakan sosial. Para pemuda yang aktif terlibat dalam jamaah tarekat jawahirul 

ma’ani merupakan pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi keagamaan 

yang bernama Thoriqul Musthofa. Anggota organisasi Thoriqul Musthofa sendiri 

mayoritas berasal dari satu tempat menimba ilmu agama. Keterlibatan pemuda 

dalam jamaah Sewelasan Manaqib Jawahirul Ma’ani Thoriqul Musthofa Boyolali 

bermula dari dorongan seorang tokoh keagamaan setempat sekaligus guru mengaji 

bagi para pemuda, yang bernama Kyai Muhammad Ansori. Kesamaan tempat 

menimba ilmu agama dan sosok guru yang sama, menjadi latar belakang muncul 

dan tumbuhnya kesadaran kolektif serta solidaritas dari para anggota organisasi 

Thoriqul Musthofa. Selain itu, kebersamaan dalam organisasi Thoriqul Musthofa 

yang sudah mereka jalani sejak lama juga menjadi faktor penguat solidaritas dan 

kolektivitas di antara para pemuda. Oleh sebab itu kesadaran kolektif dan solidaritas 

antar anggota organisasi Thoriqul Musthofa terbilang cukup kuat.  

Keterlibatan para pemuda dalam jamaah Sewelasan Manaqib Jawahirul 

Ma’ani Thoriqul Musthofa Boyolali termasuk sebagai bentuk gerakan sosial. Hal 

tersebut dikarenakan gerakan tersebut merupakan sebuah perilaku kolektif yang 

dilakukan secara bersama-sama oleh para pemuda Thoriqul Musthofa. Selain itu, 

gerakan yang dilakukan oleh para pemuda tersebut merupakan tanggapan atau 
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respon terhadap rangsangan sekitar yang berupa perubahan sosial masyarakat. 

Perubahan sosial seperti turunnya gairah dan antusias warga terhadap kegiatan 

keagamaan, degradasi moral, serta krisis akidah dan akhlak merupakan  masalah 

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. 

Gerakan yang mereka lakukan juga sebagai wujud kepedulian terhadap 

tradisi Sewelasan yang merupakan tradisi keagamaan yang mulai luntur. Lunturnya 

tradisi Sewelasan di lingkungan masyarakat tersebut terjadi akibat mindset 

masyarakat yang menganggap bahwa Sewelasan adalah kegiatan keagamaan yang 

dikhususkan untuk para orang tua yang sudah masuk dalam kelompok tarekat. Oleh 

karena itu para pemuda memilih kegiatan Sewelasan sebagai media bergerak. Hal 

itu dipilih dengan dasar agar para pemuda dapat merubah mindset masyarakat 

sekitar dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kegiatan Sewelasan bukanlah 

kegiatan yang hanya diperuntukan kalangan tarekat dan orang-orang tua, tetapi juga 

dapat diikuti oleh masyarakat umum yang belum tergabung dalam kelompok 

tarekat.  

Dari situ munculah ide dan gagasan para pemuda untuk melakukan sedikit 

pembaharuan pada kegiatan tersebut. Gagasan dan ide pembaharuan tersebut 

berupa penambahan amalan pada susunan acara dan pelaksanaan acara. Ide dan 

gagasan tersebut juga diajukan kepada tokoh keagamaan dengan maksud untuk 

mendapat arahan dan masukan agar hasil yang didapat baik serta sesuai dengan 

syariat dan tuntunan agama. Keputusan akhir dari tokoh keagamaan dan pemuda 

aktivis tersebut menghasilkan model pelaksanaan baru. Pelaksanaan Sewelasan 
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mulai dilakukan dengan susunan acara yang baru dengan penambahan pembacaan 

sholawat dan Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-jailani. 

Ditambahnya pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-jailani menjadi 

suatu langkah serius dari para pemuda dan tokoh keagamaan setempat. Hal ini 

dikarenakan penambahan pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-jailani 

melalui proses ijazah dari salahsatu mursyid thoriqoh di wilayah Semarang. Hal 

tersebut ditempuh dengan tujuan untuk mendapat kejelasan sanad dalam 

pengamalan Manaqib dan untuk mendapat perizinan dari para kyai terdahulu untuk 

mengamalkan amalan yang diijazahkan oleh para kyai kepada santri. Ijazah berupa 

amalan yang diberikan kyai ini diyakini akan memberikan manfaat dan barokah 

yang luar biasa manakala dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. 

Selain itu, para pemuda juga melakukan publikasi kegiatan tersebut melalui 

media sosial seperti Whatsapp dan Instagram. Kegiatan tersebut berupa 

penguploadan pamflet undangan kegiatan dan live streaming. Hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk mengangkat popularitas kegiatan Sewelasan dan 

menarik antusiasme jamaah luar desa agar kegiatan Sewelasan bisa dihadiri oleh 

banyak jamaah. 

Dalam gerakan sosial yang dilaksanakan dalam kegiatan Sewelasan ini dipimpin 

oleh saudara Arba’I dan Alm. Kyai Muhammad Ansori sebagai pembina para 

pemuda tersebut. Citra positif dari pembina Thoriqul Musthofa yang mana dia 

adalah seorang tokoh keagamaan yang kharismatik di daerah tersebut, 

menjadikannya seorang yang dihormati di desa tersebut. Secara tidak langsung para 
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pemuda yang dibinanya juga mendapat citra positif dari masyarakat. Dari kesadaran 

kolektif dan solidaritas yang cukup kuat diantara anggota Thoriqul Musthofa 

memberi pengertian bahwa mereka sudah mengetahui dan sadar akan tujuan yang 

sama-sama mereka tuju serta tujuan yang mereka tuju dapat mereka terima 

bersama. Support atau sebuah dukungan terhadap gerakan sosial dari para pemuda 

tersebut berasal dari tokoh keagamaan, para senior yang juga menjadi pengikut 

Kyai Muhammad Ansori, dan juga sesepuh desa lainnya. Strategi dari yang 

digunakan oleh para pemuda dalam gerakan sosial tersebut yaitu strategi fasilitatif. 

Strategi fasilitatif memiliki arti yang mana para pemuda memiliki pembagian peran 

dalam gerakan tersebut dengan pelaksanaan yang terstruktur sedemikian rupa 

sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan tujuan mereka. Para pemuda 

memiliki peran sebagai fasilitator baik memfasilitasi keperluan kegiatan, kebutuhan 

peralatan, keperluan konsumsi dan lain sebagainya. 

Seiring berjalannya waktu, gerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok 

pemuda tersebut mulai menampakan keberhasilan dengan baik dan tujuan awal 

mereka mulai tercapai. Saat ini masyarakat umum mulai antusias mengikuti dan 

hadir dalam kegiatan Sewelasan. Bahkan tidak hanya orang tua. Para pemuda-

pemudi desa dan anak-anak kecil pun juga antusias menghadiri dan mengikuti 

kegiatan tersebut. Selain itu jamaah luar daerah juga ikut menghadiri kegiatan 

tersebut. Mindset masyarakat terhadap kegiatan Sewelasan juga mulai terubah. 

Dilihat dari antusias masyarakat yang hadir di kegiatan Sewelasan yang meningkat.
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