
 

 

SHALAWATAN MAJELIS TAMRU AL-HASANAIN 

PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN 

 

 

 

Oleh: 

Zeqi Uddin 

15510013 

 

 

 
PROKRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

 

2022 



 

i 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN  

 

 



 

 

ii 

 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

 



 

 

iv 

 

MOTTO 

“Selama benar jangan takut, bahkan carilah mati demi tegaknya 

kebenaran. Biar darahmu menjadi saksi bahwa kau bukan 

seorang pengecut. Tapi jika kau bersalah, maka jangan pura-

pura kau berani. Sebab hatimu saat itu di penuhi ketakutan”. 

Zeqi Uddin 

“Kebudayaan merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh 

manusia dan diarahkan kepada hari depan”. 

Van Peursen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Teruntuk 

Dua insan yang selalu mendidik dan mengasihiku tanpa batas, 

yang tak lekang mengiringiku do’a. 

Bapak Sultan dan Ibu Ariha 

 

Serta 

Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

ِحيْ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم اللِّه الرَّ

 Segala puji bagi Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat dan kesehatan, serta sholawat dan 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar 

Muhammad SAW. Penulis haturkan. Selesainya skripsi ini 

merupakan karunia yang sangat besar dan tak terhingga 

dari-Nya. 

 Setelah melewati banyak halangan dan rintangan 

yang menjadi penghalang, seperti rasa malas, sehingga 

membuat penulis ini terasing dari semesta teks ilmu 

pengetahuan, juga karena berbagai alasan klasik seperti 

tuntunan hidup yang harus diperjuangkan, baik tuntunan 

ekonomi yang kadang membuat penulis merasa terlempar 

jauh ke jurang ketidakberdayaan. 

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini 

tidak dapat terwujud berkat orang-orang baik yang 

senantiasa setia memberi pengarahan bagi penulis, 



 

 

vii 

 

akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Mereka adalah 

anugerah yang dikirimkan oleh Sang Kuasa, juga mereka 

adalah cahaya yang Tuhan Turunkan untuk menyinari 

langkah-langkah penulisan. Maka dengan kerendahan hati 

dan ketulusan yang begitu sangat, penulis haturkan terima 

kasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sultan dan Ibu 

Ariha. Terima Kasih yang tak terhingga atas 

seluruh kasih dan sayang dan jerih payah, do’a-do’a 

siang-malam yang terus mengalir. Terimakasih atas 

rindu dan nasihatnya yang selalu memberikan do’a 

dan perjuangan dalam setiap langkah-langkah saya 

menggapai cita-cita ini. Dan terimakasih kepada 

Istri dan buah kecil yang saya cintai dan saya 

sayangi, yang telah sudi menemani dan menjadi 

semangat penulis untuk segera menyelasaikan, 

terimakasih atas kesabaran dan seluruh waktunya 

yang tak pernah lelah melihat masa depan.  



 

 

viii 

 

2. Mas Samsul dan Mbak Uswah, salah satu 

penyemangat penulis dalam menyelesaikan tugas 

ini. Terimakasih atas dukungan dan motivasi. 

3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 

4. Muhammad Fatkhan S.Ag. M. Hum, selaku Kepala 

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam. Terimakasih Pak. 

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Ali Usman, 

M.S.I. yang telah menajdi udara pagi, menompa 

semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas 

mulia ini. Terimakasih atas kesabarannya dalam 

memberikan nasihat kritik, saran dalam proses 

kepenulisan skripsi ini. 

6. Dr. Robby Habiba Abror, S. Ag., M. Hum. Selaku 

dosen penasehat akademik, terimakasih atas nasihat 

dan kebaikannya. 

7. Seluruh Dosen Akademik yang mengajar di UIN 

Sunan Kalijag Yogyakarta, khususnya yang 

mengajar di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam. 

Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang 



 

 

ix 

 

berhasil menginspirasi penulis untuk terus 

menggali kedangkalan-kedangkalan pengetahuan 

penulis. 

8. Guru-guru tercinta penulis KH. Moh. Hasan Naufal 

yang begitu ikhlas dan rela meluangkan waktunya 

memberi nasihat dan dukungan kepada penulis, 

terimakasih yang sebesar-besarnya. Ustad-ustad 

Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. KH. 

Muatawakkil Alallah telah menerima penulis 

menjadi santri, dan guru-guru Pondok Pesantren 

Zainul Hasan Genggong yang tidak bisa saya sebut 

satu-persatu terimakasih atas didikannya dan 

seluruh ilmunya. 

9. Semua Teman-teman organisasi Alumni Pondok 

Pesantren Zainul Hasan Genggong LIMAGOYA 

selama penulis berproses. Terimakasih atas 

dukungan dan semangatnya khususnya senior-

senior Mas Hasan Burhan, Mas Erik Irsadya, Mas 

Dudi, Mas Badru Kamal, dan seluruh sahabat-



 

 

x 

 

sahabat yang selalu mendukung dan memberi 

semangat kepada saya. 

10. Sahabat-sahabat seperjuangan PMII 2015 dan 

keluarga besar Rayon Pembebasan, saya ucapkan 

banyak terimakasih yang telah memberi ruang 

berdialektika dan keluasan berpikir kritis penulis. 

11. Rekan-rekan media Serikatnews.com, 

Beritabaru.co, Mas Sabda M. Kholil, Mas David, 

M. Kholil Ramli, Ilyas Mahpu, Mas Evendy dan 

Mas Imron. Terimakasih atas pengalaman dan 

ilmunya. 

12. Semua teman-teman seperjuangan saya selama 

berproses di organisasi Kepemudaan di Desa 

Karang Taruna Sejati, saya ucapkan terimakasih 

yang tak terhingga atas dukungan dan semangatnya 

khususnya rekan baik saya rekan Khairul Umam, 

Ainun Najib Affandi, Dewi Masfufah, Riyanto dan 

juga Rekan Moh. Affandi selaku Sekdes Desa 

Jatiurip terimakasih telah menjadi rekan baik saya, 



 

 

xi 

 

menjadi rekan dalam berproses dan menjadi tempat 

pelabuhan saya dalam situasi dan kondisi apapun. 

13. A. Muhiddin, salah-satu pencetak sejarawan muda 

di desa yang paling kecce. Terimkasih telah 

menginspirasi penulis menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR ISI 

 

 
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............. ii 

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ...................... iii 

MOTTO ...................................................................................... iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................. v 

KATA PENGANTAR ................................................................ vi 

DAFTAR ISI .............................................................................. xii 

ABSTRAK ................................................................................. xv 

BAB I  PENDAHULUAN ........................................................... 1 

A. Latar Belakang ................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................ 10 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................... 10 

E. Landasan Teori ................................................................. 16 

F. Metode Penelitian ............................................................ 25 

G. Sistematika Pembasahan .................................................. 32 

BAB II  KONSEP FILSAFAT KEBUDAYAAN ...................... 34 

A. Kebudayaan dari Segi Filsafat ......................................... 34 

B. Implementasi Kebudayaan ............................................... 41 

C. Problematika Kebudayaan ............................................... 43 

D. Unsur-unsur dan Fungsi Kebudayaan .............................. 46 

E. Perkembangan Kebudayaan ............................................. 49 



 

 

xiii 

 

BAB III  LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA 

MAJELIS TAMRU AL-HASANAIN ...................................... 58 

A. Majelis Shalawat Di Indonesia......................................... 58 

B. Asal Mula Majelis Shalawat Tamru Al-Hasanain Berdiri di 

Ponpes Genggong Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong 

Kraksaan .................................................................................. 76 

C. Fungsi Majelis Shalawat Tamru Al-Hasanain ................. 88 

BAB IV  TRADISI SHALAWATAN MAJELIS TAMRU AL- 

HASANAIN PERSPEKTIF FILSAFAT KEBUDAYAAN . 102 

A. Peran Majelis Sholawat Tamru Al-Hasanain ................. 102 

B. Tradisi Shalawatan Majelis Tamru Al- Hasanain Perspektif 

Filsafat Kebudayaan .............................................................. 111 

BAB V  PENUTUP .................................................................. 119 

A. Kesimpulan .................................................................... 119 

B. Saran ............................................................................... 121 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 123 

LAMPIRAN ............................................................................. 129 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP………………………………132 

 

 

 

 

 

  



 

 

xiv 

 

ABSTRAK 

Kebudayaan adalah sebuah sistem yang mempunyai 

koherensi, bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, benda, laku, 

sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan mempunyai kaitan 

erat dengan konsep- konsep epistemologi dari sistem pengetahuan 

masyarakatnya. Sistem dan simbol maupun epistemologi juga 

tidak terpisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, dan 

seluruh perilaku sosial. Demikianlah juga budaya material yang 

berupa, bangunan, peralatan, dan persenjataan tidak dapat 

dilepaskan dari seluruh konfigurasi budaya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka 

ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Apa yang 

melatarbelakangi terbentuknya kelompok atau komunitas budaya 

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain dan bagaimana tradisi 

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain dilihat dari perspektif 

Filsafat Kebudayaan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

latarbelakang terbentuknya kelompok atau komunitas budaya 

shalawatan Majelis TAMRU Al-Hasanain serta melihat dari  

perspektif Filsafat Kebudayaan. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan metode kualitatif yang berarti 

mencari abstraksi yang ditata secara khusus dari data yang 

diperoleh dan dikelompokkan bersama-sama melalu pengumpulan 

data dari selama penelitian berlangsung. metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi dan pendekatan fenomenologi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses kegiatan 

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain ini terdapat nilai-nilai 

falsafah Islami yaitu: Moral, berdasarkan observasi yang dilakukan 

pada saat penelitan, dalam pelaksanaan ataupun shalawatan 

Majelis Tamru Al-Hasanain sedang berlangsung terdapat nilai 

moral. Kerukunan, dalam shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain 

terdapat nilai kerukunan antara sesama masyarakat ataupun 

kerukunan antara sesama umat yang berbeda aqidah, berdasarkan 

observasi yang dilakukan bahwa pada saat shalawatan Majelis 
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Tamru Al-Hasanain sedang berlangsung terjalinnya hubungan baik 

antara sesama masyarakat dan juga masyarakat yang berbeda 

aqidah menerima dengan baik apa yang dilakukan masyarakat 

muslim pada umumnya. Terakhir adalah Ukhuwah Islamiyah, 

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain dengan berukhuwah akan 

timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak 

menzhalimi harta maupun kehormatan orang lain yang semua itu 

muncul karena Allah. 

 

Kata Kunci: Tradisi,  Shalawatan, Majelis Tamru, Filsafat 

Kebudayaan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak 

keanekaragaman budaya yang terdapat pada setiap suku-

suku yang mendiami wilayah Nusantara. Keanekaragaman 

budaya seperti bahasa, tari-tarian, lagu-lagu daerah, dan 

bentuk kebudayaan yang lahir dari keanekaragaman yang 

ada di dalam masyarakat. Banyakanya keanekaragaman ini 

di Indonesia menunjukkan bahwa setiap suku yang ada 

memiliki identitas dan ciri khas tersendiri untuk 

mengapresiasi perbedan-perbedaan dari setiap suku. 

Perbedaan inilah yang bukan hal untuk menjatuhkan 

melainkan sebagai alat permersatu sebab dari perbedaan-

perbedaan yang ada tiap masyarakat akan saling 

menghargai budaya yang satu dengan lainnya.1 

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan 

                                                            
1 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994), 25-29. 
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tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi 

kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun 

dalam kehidupan masyarakat. Wujud kebudayaan ini 

menurut Koentjaraningrat ada tiga yaitu; pertama, wujud 

kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide-ide gagasan 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, 

kebudayaan merupakan konsep-konsep yang hidup dari 

dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat 

mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan 

penting dalam hidup, sehingga berfungsi sebagai pedoman 

untuk memberi arah dan orientasi bagi kehidupan 

masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-

benda hasil karya manusia.2 

Kebudayaan adalah sebuah sistem yang mempunyai 

koherensi, bentuk-bentuk simbolis yang berupa kata, 

benda, laku, sastra, lukisan, nyanyian, musik, kepercayaan 

mempunyai kaitan erat dengan konsep- konsep 

                                                            
2 Sujarwa, Manusia Dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif 

Moralitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, 10-12. 
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epistemologi dari sistem pengetahuan masyarakatnya. 

Sistem dan simbol maupun epistemologi juga tidak 

terpisahkan dari sistem sosial, organisasi kenegaraan, dan 

seluruh perilaku sosial. Demikianlah juga budaya material 

yang berupa, bangunan, peralatan, dan persenjataan tidak 

dapat dilepaskan dari seluruh konfigurasi budaya.3 

Shalawat yang diiringi musik adalah kegiatan 

membaca shalawat yang diiringi dengan membunyikan 

alat-alat musik yang dibunyikan bersama dan berirama 

sesuai lagu yang dilantunkan oleh sang pemimpin shalawat, 

dan kemudian diikuti oleh para pemuda-pemuda yang ikut 

dalam majelis shalawat tersebut. Shalawat adalah do‟a 

yang ditunjukan pada Rasullullah saw sebagai bukti cinta 

dan hormat kita kepadanya, yaitu umatnya. 

Makna shalawat Allah kepada Nabi adalah sebagai 

jaminan berkah Allah terhadap Nabi dan merupakan pujian 

atau sanjungan Allah kepada Nabi, serta sebagai ultimatum 

                                                            
3 Kuntowijoyo, Budaya Dan Masyarakat, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2006) 
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terhadap musuh-musuh Nabi, sekaligus sebagai seruan 

kepada kita agar bershalawat kepada Nabi. Makna para 

Malaikat bershalawat kepada Nabi adalah sebagai bukti 

kedudukan dan kepatuhan Malaikat kepada perintah Allah, 

langit bagi rahmat Allah kepada Nabi, dan sebagai 

penghormatan kepada Nabi, dan sebagai do‟a kepada 

Nabi4. Sedangkan makna shalawat kepada Nabi, yang 

pertama sebagai doa kepada Nabi yaitu doa memohon 

keberkahan Allah kepada Nabi serta sebagai doa memohon 

keselamatan dari Allah kepada Nabi. 

Yang kedua shalawat kepada Nabi sebagai tawassul 

atau yang menyampaikan (al-wasilah atau al-wusul). 

Ketiga yakni bukti cinta kepada Nabi. Dari penjabaran di 

atas, Allah, Malaikat, serta manusia bershalawat bukan 

semata-mata Nabi Muhammad membutuhkannya, akan 

tetapi di balik itu semua ada falsafah shalawat yaitu untuk 

menampakkan kebesaran Nabi Saw, sebagaimana Allah 

                                                            
4 Muhammad Muhyidin, Sejuta Keajaiban Salawat Nabi (Jogjakarta: 

Diva Press, 2007), 79-80. 
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telah mewajibkan berdzikir menyebut nama-Nya, untuk 

menunjukkan kebesaran-Nya dan sebagai belas kasih-Nya 

melalui pemberian pahala.  

Melalui kegiatan bershalawat, para generasi muda 

memperoleh pengatahuan tentang dasar-dasar dan wawasan 

keislaman, seperti masalah ibadah, aqidah, fiqih, ahkhlak, 

yang dipimpin oleh tokoh di desa setempat yang dimana 

jama‟ahnya mayoritas anak-anak dan pemuda sebagai 

penerus bangsa. Di samping memperkuat aqidah, ritual 

pembacaan shalawat Nabi, sering digunakan oleh sebagian 

umat Islam sebagai fase pencapaian spiritualitas dalam 

beragama yang ekspresinya adalah sebuah pengalaman 

keagamaan (perasaan suci, transenden dll.). 

Adapun kehidupan masyarakat Indonesia yang 

beraneka ragam, budaya, suku, mengembangkan suatu 

budaya yang berbeda-beda. Sejak dahulu bangsa Indonesia 

telah memiliki budaya, tradisi yang sangat kental dengan 

budaya dan sangat kolektif. Berbagai bentuk budaya dan 

tradisi di Indonesia ini sangatlah beragam, termasuk budaya 
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yang bernafaskan Islam seperti Shalawatan Majelis Ta‟lim 

wal Maulid Raudhatul Ulum (TAMRU) yang menjadi objek 

kajian dalam penelitian ini. 

Shalawatan Majelis TAMRU merupakan salah satu 

contoh budaya yang berlandaskan agama, serta merupakan 

suatu bentuk tali silaturrahim sesama masyarakat setempat. 

Berbeda dengan Shalawatan Majelis ditempat-tempat yang 

lain, shalawatan TAMRU dan rasulan ini dilaksanakan 

setiap dua minggu sekali dan terbentuknya rutinitas 

shalawatan ini karena keadaan desa setempat pada saat itu 

mempunyai citra buruk sesama masyarakat khususnya di 

Desa Jatiurip ini. Sehingga masyarakat mengharapkan 

mampu untuk mengubah citra yang pada awalnya tidak 

baik atau tidak menarik didengar menjadi baik dan menarik, 

juga serta bisa menampung semua pemuda-pemuda dalam 

rangka bersholawat agar mengalami transisi kebiasaan 

yang lebih baik dalam lingkungannya maupun dengan 

aktivitas budaya shalawatan itu sendiri. Saat ini masyarakat 

Desa Jatiurip ini masih istiqomah dalam pelaksaannya dan 
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sangat antusias baik dari kalangan kanak-kanak, remaja, 

bahkan juga sampai orang dewasa. Adapun bentuk 

shalawatannya terdapat paduan suara, musik, tarian sufi, 

juga pembacaan dhiba‟, serta pembacaan ayat   suci Al-

Qur‟an, yang secara rutin dilaksanakan pada hari selasa 

malam rabu. 

Bagi masyarakat Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan 

Probolinggo Jawa Timur, memiliki manfaat yang begitu 

menarik terhadap kehidupan sosial dan budaya serta 

mengharapkan pahala. Selain itu juga aktivitas yang 

bertujuan untuk menjaga kerukunan sebangsa dan setanah 

air, serta mendapatkan keberkahan bagi Desa Jatiurip 

sendiri. 

Terdapat beberapa sisi keunikan di dalam shalawatan 

ini disamping pelaksanaannya juga dalam 

penyampaiannya. Sebagai salah satu bentuk dakwah, 

sekalipun istilah shalawatan berasal dari bahasa Arab, 

Majelis Shalawatan TAMRU ini lebih banyak 

menggunakan bahasa lokal dalam menyampaikan materi-
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materi dakwahnya, serta menyampaikan nilai-nilai 

spiritual, menyiarkan agama islam pada umumnya. Bahkan 

ada beberapa shalawat  gubahan  ulama‟  Timur  Tengah  

yang  diterjemahkan  ke  dalam bahasa lokal; Jawa dan 

Madura. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji 

hal itu, disamping belum ada penelitian sejauh ini, di sisi 

lain sebab faktor keunikannya bershalawat. 

Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai 

koherensi, bentuk- bentuk simbolis atau suatu kata, benda, 

sastra, lukisan maupun musik. Kepercayaan mempunyai 

kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologi dari sistem 

pengetahuan masyarakat. Sistem simbol dan epistemologi 

juga tidak terpisahkan dari sistem sosial, organisasi 

kenegaraan, dan seluruh perilaku sosial.5 

Kebudayaan singkatnya adalah penciptaan, 

penerbitan dan pengolahan nilai-nilai insani. Terlingkup di 

dalam usaha memanusiakan bahan alam mentah serta 

                                                            
5 ibid 
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hasilnya. Dalam bahan alam, alam diri dalam 

lingkungannya baik fisik maupun sosial nilai-nilai 

diidentifiksikan dan dikembangkan sehingga sempurna. 

Membudayakan alam, memanusiakan hidup, 

menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan 

kesatuan yang tak terpisahkan. Namun sistem kebudayaan 

tidak pernah berhenti. Ia juga mengalami perubahan dan 

juga perkembangan baik karena dorongan- dorongan dalam 

maupun dorongan luar. Interaksi antara komponen 

keseluruhan gejala budaya, baik keutuhannya maupun 

bagian-bagiannya. Interaksi antara komponen-komponen 

budaya didapat melahirkan bentuk- bentuk simbol yang 

baru. Demikian juga interaksi budaya dengan pengaruh-

pengaruh luar sering terjadi atau dapat mengubah sistem 

budaya baik komponennya bahkan keseluruhannya.6 

 

 

                                                            
6 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, 

maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya kelompok atau 

komunitas budaya shalawatan Majelis TAMRU Al-

Hasanain? 

2. Bagaimana tradisi shalawatan Majelis TAMRU Al-

Hasanain dilihat dari  perspektif Filsafat Kebudayaan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

3. Tujuan Penelitian 

 

a. Memahami budaya shalawatan, khususnya deskripsi 

dari Tradisi  Shalawatan TAMRU al-Hasanain di 

desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. 

b. Menganalisis Shalawatan TAMRU al-Hasanain 

melalui perspektif Filsafat Kebudayaan. 

4. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan suatu 
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sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam ilmu pengetahuan Filsafat 

Kebudayaan. 

b. Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran guna 

memahami filsafat kebudayaan itu sendiri. 

c. Untuk memperluas keilmuan filsafat kebudayaan 

dalam membaca situasi atau fenomena kebudayaan di 

zaman milenial. 

d. Sebagai bahan pembelajaran dalam kepenulisan atau 

sebagai bahan tugas yang telah diberikan oleh dosen 

pembimbing. 

e. Bagi Ilmu Filsafat 

Adanya penelitian ini diharapkan memperkaya 

wawasan dalam ilmu filsafat dan mampu memberikan 

pemahaman lebih lanjut mengenai ilmu pengetahuan 

ilmu filsafat kebudayaan dan mampu memberikan 

kajian-kajian budaya shalawatan di Indonesia. 

Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu pintu untuk 

kajian- kajian filsafat kebudayaan khususnya budaya 
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shalawatan kedepannya. 

f. Bagi Masyarakat Umum 

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum 

tentang aktivitas shalawatan. Selain itu penelitian ini 

juga dapat menambah wawasan terhadap masyarakat 

tentang budaya shalawatan khususnya di desa Jatiurip 

Kecamatan Krejengan Probolinggo. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka merupakan upaya penulis untuk 

mengetahui karya ilmiah terdahulu, berupa skripsi dan 

jurnal, yang kemudian dibandingkan untuk mengetahui 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan. Kemudian penulis mempelajari dan 

mendalaminya sebagai rujukan dalam penelitian ini. Dari 

telaah pustaka yang penulis lakukan, ditemukan beberapa 

skripsi yang meneliti tantang majelis shalawat, di 

antaranya: 

Skripsi dengan judul “Jama‟ah Ma‟iyah dalam 
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Dinamika Kebudayaan Islam  di  Indonesia  (Studi  Terhadap  

Aktivitas  Mocopat  Syafa‟at  diTamantirto Kasihan Bantul 

Yogyakarta)”7. Di antara salah satu hasil penelitian dalam 

skripsi tersebut, penulis mengemukakan terkait dengan 

pengaruh keberadaan suatu jam‟iyah terhadap dinamika 

kebudayaan Islam di Indonesia. Persamaan penelitian di 

atas dengan penelitian yang dilangsungkan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

pengaruh suatu majelis ilmu terhadap suatu objek tertentu, 

serta sama- sama mengangkat tema kebudayaan. 

Skripsi dengan judul “Pendidikan Akhlak Pada 

Remaja Dusun Tanjung Umbulmartani Ngemplak Sleman 

(Studi Kasus Majelis Sholawat Wahdatul Muqorrobin)”78 

yang diterbitkan pada tahun 2013 dan ditulis oleh oleh 

Oktaviyan Galang A.S., Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

                                                            
7 Adieb Aji Kurnia Romadhon, Jama’ah Ma’iyah dalam Dinamika 

Kebudayaan Islam Di Indonsesia (Studi Terhadap Aktivitas Mocopat 

Syafa’at di Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta), (Yogyakarta: Skripsi, 

2012). 
8 Oktaviyan Galang A.S., Pendidikan Akhlak Pada Remaja Dusun 

Tanjung Umbulmartani Ngemplak Sleman (Studi Kasus Majelis Sholawat 

Wahdatul Muqorrobin), (Yogyakarta: Skripsi, 2013).a 
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Keguruan. Persamaan skripsi di atas dengan yang ditulis 

oleh peneliti dalam skripsi   ini   adalah   sama-sama   

menjadikan   suatu   „majelis‟   sebagai subjek dalam 

penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

penelitian. 

Skripsi dengan judul “Majelis Tabligh Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY: Perkembangan dan 

Kontribusinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan 

Masyarakat Tahun 1995-2015 M”9, ditulis oleh mahasiswa 

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 

Muslihatu Nurul „Iffah, pada tahun 2020. Penelitian di atas 

menjelaskan perjalanan serta peranan majelis tabligh yang 

dirintis oleh organisasi Muhammadiyah mengalami 

kemajuan yang pesat, menyesuaikan dengan perkembangan 

zaman sehingga tidak terkesan membosankan bagi jamaah 

yang mengikutinya. Keadaan tersebut sama seperti yang 

                                                            
9 Muslihatu Nurul „Iffah, Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) DIY: Perkembangan dan Kontribusinya terhadap 

Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Tahun 1995-2015 M, 

(Yogyakarta: Skripsi, 2020). 
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penulis teliti dalam penelitian ini, bagaimana suatu majelis 

terbentuk dan kemudian berperan penting di tengah-tengah 

masyarakat yang berbudaya. 

Tulisan Shely Cathrin berjudul “Tinjauan Filasafat 

Kebudayaan Terhadap Upacara Adat Bersih-desa Di Desa 

Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa 

Timur”10, yang diterbitkan oleh Jurnal Filsafat pada tahun 

2017 dan ditulis oleh Shely Cathrin, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. Jurnal tersebut 

memiliki kesimpulan bahwa kebudayaan yang ada di 

tengah-tengah masyarakat dapat berkembang seiring 

dengan paradigm berpikir masyarakat yang juga ikut 

berkembang. Pada mulanya kebiasaan atau kebudayaan 

masyarakat yang hanya berfungsi sebagai ritual semata, 

seiring berkembangnya zaman dapat mengalami pergeseran 

makna menjadi sebuah kebudayaan yang bersifat 

                                                            
10 Shely Cathrin ,Tinjauan Filasafat Kebudayaan Terhadap 

Upacara Adat Bersih-desa Di Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, (Yogyakarta: Jurnal Filsafat, 2017). 
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menghibur. 

 

E. Landasan Teori 

 

Perubahan dalam masyarakat bukanlah suatu hal 

yang mengejutkan atau merupakan hal yang sangat 

gampang. Masyarakat bersifat dinamis dan begitu juga 

dengan budaya yang merupakan unsur- unsur dalam 

masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat merupakan 

satu kesatuan, jika kita mempelajari pula masyarakat. 

Perubahan kebudayaan mencakup seluruh aspek 

kehidupan. Perubahan kebudayaan dan perubahan sosial ini 

tidak dapat dipisah, secara teori dampak dari perubahan 

kebudayaan dan perubahan sosial memang dapat 

dipisahkan, namun dalam realitas masyarakat perubahan 

sosial dan budaya nampak secara bersamaan.11 

Selanjutnya terkait dengan kebudayaan, S. Takdir 

Alisjahbana mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah 

                                                            
11 Maulana, Tinjauan Filsafat Kebudayaan Terhadap Dampak Siaran 

Televisi Pada Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Skripsi, 2003) 
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kejadian yang berasal dari kegiatan budi. Kegitan budi atau 

budidaya itulah yang selanjutnya menjadi kebudayaan. 

Budi yakni kesanggupan manusia dalam mengetahui, 

membedakan dan menerapkan kenytaan-kenyataan alam, 

untuk keperluan hidupnya. Dengan budi manusia belajar, 

menyesuaikan kelakuannya kepada sifat-sifat dan kejadian-

kejadian alam.12 Y. De la Briere menekankan bahwa 

kebudayaan adalah khayalan kosong bila tidak berdasarkan 

kebenaran, keutamaan, dan keadilan, Murdowo, kultur itu 

mengenai nilai kerohanian, moral, etika, dan estetik, yang 

telah dicapai oleh suatu bangsa.13 

Adapun filsafat kebudayaan menurut Van Peursen, 

jelas menampilkan hakikat kebudayaan sebagai perjuangan 

manusia melampaui keberadaannya sebagai manusia. 

Artinya, dalam melihat hakikat kebudayaan akan 

ditemukan istilah yang tidak asing lagi makna eksistensi 

                                                            
12 Abuhasan, Kuliah-Kuliah Filsafat Kebudayaan dan Soal-Soal 

Abad Ke XX,  
13 Barker, Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1984), 18-19. 
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manusia. Ketika mengeraikan makna eksistensi manusia, 

melihatnya suatu kerangka acuan yang menyeluruh bagi 

fenomena yang tidak mungkin berdiri sendiri. fenomena-

fenomena serupa itu harus dilihat dalam kaitan dengan 

manusia yang berorientasi, dan dalam hal ini dapat 

mengatakan aku yang memberitahukan perbuatan serta 

maksud-maksud tertentu. Artinya, jika manusia dipandang 

sebagai subjek perbuatan dan subjek orientasi, roh dapat 

nampak sebagai pola kelakuan yang menyeluruh, selaku 

keraksa makna bagi aspek-aspek yang diobjekkan.14 

Dalam mengkaji data lapangan dan untuk 

mengatakan bahwa Majelis TAMRU sebagai fenomena 

budaya penulis memakai teori pembentukan budaya yang 

digagas oleh Van Peursen. Menurut Van Peursen, dalam 

membentuk budaya, manusia mengalami tiga tahap; 

pertama, kehidupan masyarakat dipenuhi oleh konflik-

konflik hebat, dan mengakibatkan adanya warga-warga 

                                                            
14 Alexander Jannes, Hatuhaha Amarima Lou Nusa Dalam 

Perspektif Kebudayaan Van Peursen dan Relevansinya dengan 

Keutuhan Bangsa Indonesia, (Yogyakarta: Disertasi, 2014). 
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suku yang dikucilkan. Bagi yang mengalaminya, dunia 

alam pikirannya mengandung filsafat yang dalam, 

gambaran yang ajaib dan adat istiadat yang beragam. Tahap 

ini disebut sebagai tahap mistis, sehingga dalam runutan 

epistemologinya menemukan istilah mitos, dalam artian 

sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu 

untuk sekelompok orang.15 

Pada tahap mistis ini ada dua hal yang sangat 

berlawanan, yakni mitos religius dan praktik magis. Dalam 

pikiran mistis, manusia terpukau oleh kenyataan bahwa 

sesuatu itu ada. Dalam keadaan ini, manusia dan dunianya 

saling meresapi. Manusia berusaha menemukan hubungan 

yang tepat antara dirinya dengan daya kekuatan sekitar.16 

Kedua, manusia memiliki sikap yang tidak hidup lagi dalam 

kepungan kekuatan mistis, melainkan secara bebas ingin 

meneliti segala fenomena yang terjadi. Dengan menyusun 

                                                            
15 Alexander Jannes, Filsafat Kebudayaan Konstruksi Pemikiran 

Cornelis Anthonie Van Peursen dan Catatan Reflektifnya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar: 2016), hlm. 139. 
16 Alexander Jannes, Filsafat Kebudayaan ................. hlm. 146. 



35 

 

 

 

ajaran tentang hakikat segala sesuatu, manusia mulai 

mengambil jarak terhadap segala sesuatu. Tahap ini disebut 

sebagai tahap ontologis. Pada tahap ini, manusia berusaha 

membangun hubungan dengan daya-daya kekuatan alam 

secara rasional dengan akal pikiran dalam mengakui 

hakikat manusia, dunia, dan dewa-dewa agar dapat 

menampilkan kebenarnnya. 

Ketiga, yang terakhir adalah tahap fungsional. Pada 

tahap ini, manusia memiliki sikap dan alam pikiran yang 

semakin tampak dalam kehidupan modern. Manusia tidak 

lagi terpesona dengan alam mistis, dan tidak lagi membuat 

jarak terhadap objek penyelidikannya. Manusia membuat 

suatu tautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam 

lingkungannya.17 

Ketiga tahap perkembangan kebudayaan di atas 

menunjukan adanya suatu dinamika dalam kehidupan 

manusia. Dalam dinamika kehidupan manusia selalu 

bergerak dalam mengatasi tantangan hidup dan selalu 

                                                            
17 Alexander Jannes, Filsafat Kebudayaan hlm. 146. 
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melahirkan kebudayaan.18 Kebudayaan dalam masyarakat 

ini lahir dan berkembang sesuai dengan perkembangan 

yang dijalaninya. 

Dalam perkembangan kebudayaan ini dapat 

mengkaitan dengan makna filosofi yang terdapat dalam 

tradisi perang ketupat ini, yakni ialah sebuah anyaman dari 

daun kelapa muda yang berisi beras putih dan dijadikan 

sebagai alat perang atau senjata dalam tradisi ini. Dalam 

penganyaman janur ini memiliki makna yang 

menggambarkan bahwa betapa pentingnya untuk tetap 

memelihara dan mempertahankan sebuah kelompok atau 

dalam bergotong royong dalam mempersatukan dan 

kesatuan yang kokoh sebuah tradisi perang ketupat ini. 

Kebudayaan (kultur) oleh Eduart Spanger dipandang 

sebagai sistem nilai-nilai, karena kebudayaan itu tidak lain 

adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau 

diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai 

sistem atau struktur nilai -nilai ini oleh spanger digolongkan 

                                                            
18 Alexander Jannes, Filsafat Kebudayaan hlm. 146. 
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menjadi enam lapangan nilai. Keenam nilai tersebut adalah; 

nilai teori, Nilai Ekonomis, Nilai Estetika, Nilai Sosial, 

Nilai Politik, Nilai Agama19. 

Spanger melihat bahwa pada sisi nilai inilah kesatuan 

filsafat hidup dapat dicapai. Diantara kelompok manusia 

yang memiliki orientasi kuat terhadap keenam nilai ini 

adalah para nabi, imam, atau orang-orang saleh. Dari 

beberapa orientasi nilai diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemaknaan nilai itu sendiri tergantung pada perspektif 

masing-masing orang yang membuatnya dan menjalaninya. 

Tetapi diantara keenam orientasi tersebut nilai agama lah 

yang paling tinggi. Agama sering kali dipandang sebagai 

sumber nilai karena agama berbicara mengenai baik dan 

buruk. Dilihat dari asal datangnya nilai, dalam perspektif 

Islam terdapat dua sumber nilai, yakni Tuhan dan manusia. 

Islam sebagai agama tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan (hablum minallah) melalui ibadah 

                                                            
19 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2012), 

hlm. 86-87 
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saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan 

manusia (hablum minannas) yang mencakup berbagai 

aspek kehidupan manusia. Dengan demikian Islam 

mempunyai dua orientasi nilai yaitu ibadah dan kehidupan 

manusia (muamalah). Ibadah dan muamalah merupakan 

cangkupan dari ilmu fikih20 

Ibadah merupakan sarana efektif menjalin 

komunikasi dengan Sang Pencipta. Dalam konsepsi 

masyarakat, ibadah itu dibagi menjadi dua yaitu: ibadah 

mahdah dan ibadah ghayru mahdah. Ibadah Mahdah adalah 

ibadah yang dijalankan dan tata cara serta aturan 

pelaksanaan tergantung pada apa yang digariskan syar‟i 

(Allah dan Rasul-Nya), seperti: sholat, puasa, zakat, dan 

haji. Ibadah ghayru mahdah adalah ibadah yang prinsipnya 

itba’ Rasul, namun secara teknis dirumuskan oleh ulama 

atau tidak terikat dengan syarat dan rukun, contohnya 

sholawat nariyah, sholawat munjiyah, sholawat tibbiyah, 

                                                            
20 Ilmu Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat 

bidang amaliyah 

(perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci 
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dan lainlain. Intinya adalah mendo‟akan selamat kepada 

Rasulullah dan mengharap syafa‟atnya.21 

Dalam kaitannya dengan tradisi pembacaan sholawat 

nilai agama sebagai nilai yang paling tinggi menurut 

Spanger, dengan demikian nilai agama (Islam) yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah nilai ibadah dan muamalah 

yang berupa nilai sosial dan moral. Nilai moral ini terbentuk 

berdasarkan aspek adabiyah. Nilai Islami yang hendak 

dibentuk dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan 

akhlak mulia, maka sistem moral yang dibentuk adalah 

norma yang berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Sistem 

moral Islam menurut Sayid Abul A‟la al-Maududi 

mempunyai beberapa ciri-ciri yang sempurna, berbeda 

dengan sistem moral non Islam.  

Ciri tersebut terletak pada tiga hal yang dapat 

disimpulkan yaitu; pertama, keridhoan Allah merupakan 

tujuan hidup muslim. Sikap mencari keridhoan Allah 

memberikan sanki moral untuk mencintai dan takut kepada 

                                                            
21 Wildana Wargadinata, Spiritualitas  Salawat 
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Allah yang pada gilirannya mendorong manusia untuk 

mentaati hukum moral tanpa paksaan dari luar. Kedua, 

Semua lingkup kehidupan manusia senantiasa ditegakkan 

diatas moral Islami sehingga moralitas Islami berkuasa 

penuh atas semua urusan kehidupan manusia. Ketiga, Islam 

menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan 

yang didasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari 

kejahatan. 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah seperangkat cara atau 

aturan yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta menganalisis 

data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan 

menggunakan ukuran dan pengetahuan untuk memperoleh 

suatu kebenaranatau. Pada semua penelitian anggapan 

bahwa semua prosedur dipakai untuk mendapatkan 

informasi yahg relevan dan sebagai pendukung dalam 
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proses penelitian22. Oleh karena itu, metode sangat 

diperlukan dalam penelitian untuk menjelaskan cara kerja 

didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

5. Jenis Penelitian 

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model 

penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode kualitatif yang berarti mencari 

abstraksi yang ditata secara khusus dari data yang 

diperoleh dan dikelompokkan bersama-sama melalu 

pengumpulan data dari selama penelitian berlangsung23. 

Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk menggambarkan 

dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas, serta 

sikap yang terjadi di lapangan dengan lebih 

mengutamakan pendalaman materi pada kedalaman 

analisis dan dapat merumuskan perhatian pada 

kenyataan yang terjadi dalam konteks penelitian. 

                                                            
22 Alexander Jannes, Filsafat Kebudayaan hlm. 146. 
23 Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto: Bandung, 

1995 ), hlm. 58 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang berkualitas baik, 

optimal dan relevan perlu memperhatikan sumber data 

yang tepat. Sedangkan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; 

a. Observasi 
 
 

Observasi atau pengamatan lapangan dilakukan 

untuk memperoleh lebih mendalam terkait bahan 

penelitian, dengan penelitian langsung atau 

pengamatan terlibat, yang dilakukan oleh penulis 

yakni dengan terjun langsung mengikuti kegiatan 

yang diadakan Shalawatan Majelis TAMRU. Salah 

satu kegiatan yang berkaitan pementasan seni 

shalawat, dan ini satu-satunya kegiatan masyarakat 

yang dapat dikuti oleh masyarakat umum, termasuk 

peneliti. 

b. Wawancara 

 

Wawancara merupakan salah satu bagain dari 

teknik lapangan, wawancara menjadi pokok karena 
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sebagai bahan agar bahan penelitia yang sudah diteliti 

lebih mendalam lagi, dalam wawancara diharapkan 

ekspresi dan ungkapan emosi dan perasaan dari objek 

penelitian dapat ditanggap sebagai ekspresi untuk 

menjelaskan dan menggambarkan informasi yang 

didapatkan. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu 

memnbangun ikatan emosional dengan selalu 

mengunjungi dan berkomunikasi melalui sosial 

media setiap minggunya agar tidak timbul sekat yang 

kemudian menjadikan kaku dalam proses wawancara. 

Proses wawancara yakni dengan meminta waktu yang 

longgar agar proses wawancara dapat maksimal. 

Untuk mengumpulkan data terkait 

pengeleakan, penulis melakukan wawancara kepada 

para tokoh desa Jatiurip sebagai pemimpin yang 

memungkin memahami pandangan masyarakat 

umum terhadap Majelis TAMRU. Selain itu peneliti 

juga mewawancarai seniman, khususnya personil 

Majelis TAMRU, karena seorang personil tentu 
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bukan hanya pintar berkarya, tapi juga memahani 

nilai-nilai yang dibawa oleh kelompoknya. 

c. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah sebagai penguat bahwa 

penelitian benar-benar dilakukan dilapangan dan 

sebagai teknik untuk mengingat agar tidak lupa dari 

bahan-bahan yang sudah diperoleh di lapangan. 

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis adalah 

dengan merekam setiap wawancara yang dilakukan 

agar tidak terjadi manipulasi data dan kehilangan 

data, serta mengambil foto dari kegiatan-kegiatan 

selama penelitian berlangsung. 

d. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Karakteristik dari pendekatan ini 

adalah perlakuan pengamatan secara keseluruhan 

(holistic), yakni dalam meneliti fenomena budaya 

juga harus dilihat dari kondisi sosial, politik, agama, 
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dan lain sebagainya secara bersamaan.24 Singkatnya 

budaya tidak bisa diteliti sebagai sistem otonom yang 

tidak dipengaruhi oleh praktik-praktik sosial lainnya. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk mencari dan 

menyusun data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan, baik berupa wawancara, catatan dan 

bahan lain agar temuan-temuan yang ada dilapangan 

dapat dengan mudah dipahami dan diinformasikan 

terhadap orang lain. Agar dapat dipahami dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik maka langkah-

langkah yang dilalui sebagai berikut: 

Data-data lapangan yang terkumpul baik yang 

berupa wawancara dan pengamatan ditelaah dengan cara 

memilih aspek- aspek budaya yang terkandung di 

dalamnya. Data-data lapangan diklarifikasi ke dalam 

sebuah teori budaya Van Peursen, kemudian dilakukan 

                                                            
24 Sulistio Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: penaku, 2010), hlm. 

93. 

 



46 

 

 

 

sebuah perbandingan antara teori dengan hasil data yang 

di dapat dilapangan. Perbedaan dan kesamaan data 

lapangan dengan  teori ditelusuri beberapa penyebabnya. 

Dalam menganalisis data lapangan penulis 

menggunakan perangkat metode analisis deskriptif-

hermenutis sebagai berikut: 

a. Deskripsi, mendeskripsikan gambaran secara umum 

mengenai budaya shalawatan dan filsafat 

kebudayaan. 

b. Interpretasi, memahami secara mendalam tentang 

aktivitas budaya shalawatan dan filsafat kebudayaan 

untuk mendapatkan makna filosofisnya. 

c. Koherensi Intern, memahami budaya shalawatan dan 

pembuktian yang berkaitan dengan filsafat. 

d. Refleksi, merefleksikan kembali hasil penelitian  

untuk memperoleh gambaran tentang budaya 

shalawatan dalam perspektif filsafat kebudayaan. 

Agar memperoleh pemahaman  yang tepat, yang akan 

menjadi kesimpulan peneliti dalam menggapi 
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penelitian ini. 

Dalam kegiatan ini, penulis berusaha menarik 

kesimpulan, dengan melakukan pengumpulan dan 

analisis data menggunakan teknik atau metode analisis 

isi, tahap selanjutnya adalah memberikan interpretasi 

yang kemudian disusun dalam kesimpulan dan validasi 

data dengan memperhatikan konteksnya.25 

 

G. Sistematika Pembasahan 

 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian 

sebagai berikut : 

BAB kesatu berisi pendahuluan yang diawali dengan 

uraian latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, 

rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                            
25 Kalause Krippendrof, Analisis Isi: Pengantar Teori dan 

Metodologi, terj. Farid Wajidi (Jakarta: Rajawali Press, 1991) hlm. 15. 
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BAB kedua mengurai tentang konsep filsafat 

kebudayaan yaitu kebudayaan dari segi filsafatnya, 

implementasi kebudayaan, problematika kebudayaan, 

unsur-unsur dan fungsi kebudayaan, serta perkembangan 

kebudayaan. 

BAB ketiga mendiskripsikan tentang latar belakang 

terbentuknya Majelis Tamru Al-Hasanain. 

BAB keempat membahas tradisi shalawatan Majelis 

TAMRU Al- Hasanain perspektif filsafat kebudayaan. 

Dalam BAB ini lah yang merupakan inti dari pembahasan 

penelitian ini. 

BAB kelima merupakan penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian tentang aktivitas Shalawatan Majelis 

Tamru Al-Hasanain dalam perspektif Filsafat Kebudayaan 

dapat ditarik kesimpulan:  

1. Sebagian masyarakat Kabupaten Probolinggo tentu sudah 

tak asing dengan Majelis Tamru Genggong. Apalagi bagi 

mereka yang pernah mondok di Pondok Pesantren Zainul 

Hasan Genggong, Desa Karangbong, Kecamatan 

Pajarakan. Tamru merupakan akronim dari Majlis Ta’lim 

wal Maulid Raudhatul Ulum, sebuah majelis dibawah 

asuhan KH. Moh Hasan Naufal. Majelis ini berdiri sejak 

2007 lalu, yang bermula dari permintaan warga kepada 

KH. moh Hasan Naufal agar mengembangkan majelis 

keagamaan. Seperti yang disampaikan oleh Nun Boy, 

sapaan akrab KH. Moh. Hasan Naufal, majelis Tamru 

sama seperti majelis keagamaan lain yang ada di 
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Probolinggo. Majelis ini mengkolaborasikan antara 

dakwah dengan kesenian. Dengan metode ini, dakwah 

lebih mudah diterima masyarakat. 

2. Ditinjau dari perspektif filsafat kebudayaan, dalam proses 

kegiatan shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain terdapat 

nilai-nilai falsafah Islami yaitu :  

a. Aspek moral. Berdasarkan observasi yang dilakukan 

pada saat penelitan, dalam pelaksanaan ataupun 

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain sedang 

berlangsung terdapat nilai moral. Contohnya pada saat 

anggota shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain yang 

berusia lebih muda kepada yang tua dalam bertutur 

kata ataupun  berkomunikasi menggunakan kelimat 

yang sopan, hal ini menunjukan bahwa dalam  

shalawatan Majelis Tamru Al-Hasanain juga secara 

tidak langsung terdapat nilai moral yang baik. 

b. Aspek kerukunan. Dalam shalawatan Majelis Tamru 

Al-Hasanain terdapat nilai kerukunan antara sesama 

masyarakat ataupun kerukunan antara sesama umat 
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yang berbeda aqidah, berdasarkan observasi yang 

dilakukan bahwa pada saat shalawatan Majelis Tamru 

Al-Hasanain sedang berlangsung terjalinnya hubungan 

baik antara sesama masyarakat dan juga masyarakat 

yang berbeda aqidah menerima dengan baik apa yang 

dilakukan masyarakat muslim pada umumnya.  

c. Aspek Ukhuwah Islamiyah. Shalawatan Majelis 

Tamru Al-Hasanain dengan berukhuwah akan timbul 

sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak 

menzhalimi harta maupun kehormatan orang lain yang 

semua itu muncul karena Allah.  

B. Saran 

Dalam penelitian ini penulis telah memperoleh bentuk 

pengelolaan dari pelaksanaan perencanaan dakwah yang 

diterapkan oleh majelis shalawat Tamru Al-Hasanain. 

Bentuk dari peranan manajemen dakwah majelis shalawat 

Tamru Al-Hasanain adalah penentuan jadwal, dana, sasaran 

dan tujuan sehingga dari hasilnya dapat diperoleh dan 

dimaksimalkan. Hasil dari penelitian ini setidaknya dapat 
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dijadikan rujukan dalam mencari format yang ideal dalam 

menerapkan fungsi manajemen peranan manajemen dalam 

pengelolaan majelis shalawat Tamru Al-Hasanain. 

Dalam penelitian ini tentunya masih jauh dari kata 

sempurna, banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu 

kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Selanjutnya 

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, 

semoga amal mereka tercatat sebagai suatu ibadah yang akan 

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Disamping itu 

peneliti juga berharap semoga hasil penulisan ini dapat 

bermanfaat khususnya dalam bidang agama dan filsafat. 
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