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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah diciptakannya 

kita sebagai manusia. Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang dibekali 

akal, hati, serta nafsu. Tujuan Allah menciptakan kita tidak lain adalah untuk 

beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman allah dalam surat Adz-Dzariyat 

ayat 56: 

ْنَس ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka beribadah kepada-Ku”.1 

Jumhur ulama mengatakan ibadah itu menangkup segala perbuatan 

yang disukai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka 

mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala2. Dengan melihat 

hakikat dan pengertiannya Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa ibadah 

merupakan kewajiban dari apa yang disyariakan Allah SWT yang 

disampaikan oleh rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban 

itu muncul daari lubuk hati orang yang mencintai Allah SWT3. 

                                                             
1 Departemen Agama RI, ALHIDAYAH AL-QUR’AN TAFSIR PERKATA DAN TAJWID 

KODE ANGKA (Banten: Penerbit Kalim) 2010), hlm. 524. 
2 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer, (Jakarta; Karisma Putra Utama, 

2008), hlm. 4. 
3 Yusuf al-Qardawi, Al-‘ibadah fi al-islam, Beirut: Muassasah al-Risalah, cet.6, 1979), hlm. 

33. 
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Dalam syariat Islam ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan 

dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur yang tertinggi 

adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari 

ibadah tersebut.4  

Banyak sekali bentuk ibadah dalam Islam. Bentuk ibadah yang wajib 

dilakukan adalah rukun Islam itu sendiri,  amalan-amalan sunah seperti 

sedekah, shalat sunah, puasa sunah, dan lain-lain juga merupakan ibadah. 

Asalkan perbuatan kita didasarkan pada ketundukan, dan kecintaan kita 

kepada Allah, perbuatan yang hukumnya makruh atau mubahpun akan dinilai 

sebagai ibadah. Bahkan sebuah seni juga akan dinilai sebagai ibadah. 

Seni, baik itu seni tari, musik, dan lain sebagainya sering kali 

ditafsirkan berbeda-beda sehingga mempunyai berbagai pendapat dan 

pengertian yang beragam. Pengertian pokok yang umum dipakai dalam 

mengartikan seni diantaranya ialah keindahan, ungkapan perasaan, imajinasi, 

estetis, dan lain sebagainya. Disamping perilaku yang indah, yaitu berarti 

elok, bagus, benar, dan mahal harganya. Seni sangat sulit untuk dimasukkan 

dalam suatu batasan sebagaimana ilmu dan agama tidak mudah didefinisikan 

pada pengertian yang sederhana. 

Seni religius adalah kesenian yang mampu mengekspresikan pesan-

pesan agama. Dalam hal ini, Islam adalah agama yang banyak memiliki 

pesan-pesan religi melalui teks ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu pesan-pesan yang 

menyerukan kebahagiaan, hak-hak spiritualitas, keagungan, ketakwaan insani 

                                                             
4 Ibid., hlm. 32. 
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dan keadilan masyarakat manusia. Hanya saja, seni religius jangan sampai 

dipersepsikan dengan seni yang hanya bersifat kaku. Seni religius tidak harus 

ditandai dengan jargon-jargon agama . Menurut Seyyed dalam Kardiyanto 

seni Islam lahir tentunya tidak terlepas dari pengaruh Al Qur’an sebagai kitab 

induk pedoman dasar ajarannya dan Hadist sebagai pengejawantahan spirit 

kenabian Muhammad SAW. Al Qur’an dan Hadist adalah dua pedoman 

utama implementasi sikap dan perilaku muslim, termasuk dalam persoalan 

seni atau keindahan.5 

Dalam dunia tasawuf, seorang sufi bernama Jalaluddin Rumi 

mengimplementasikan rasa cintanya kepada Allah SWT dalam sebuah karya 

seni tari yaitu tari sema. Tari ini merupakan sebuah  gerakan orang yang 

berputar pada satu tempat, menggunakan pakaian seperti jubah yang agak 

longgar bagian bawahnya, penutup kepala yang tinggi, dan diiringi alunan 

musik qosidah dengan syair-syair, dan dzikir-dzikir yang dibaca oleh para 

penari. Seperti  karya seni pada umumnya, setiap karya seni memiliki makna 

baik yang tersurat maupun tersirat. 

Di Maghribi, bentuk-bentuk tarian sema yang ditarik secara langsung 

dari musik Andalusia  memakai instrumen-instrumennya seperti kecapi, 

rebab, gendang, dan seruling disukai oleh guru sufi tertentu dikota-kota yang 

melarang petunjuk instrument musik dalam konteks religius. Khususnya di 

Tetuan, satu kota yang menjadi pelindung bagi tradisi kesenian Andalusi pada 

saat terjadi perpindahan umat Islam dari Spanyol. Kemudian muncul satu 

                                                             
5 R. D. Opsantini, “nilai-nilai islami dalam pertunjukan tari sufi pada grup “kesenian sufi 

mulrikultur kota pekalongan”. Jurnal Seni Tari UNNES Semarang.  Vol 3 No. 1, Juni 2014. Hlm. 

2. 
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tarekat sufi ortodoks yang terkenal yaitu Harraqiyah yang didirikan oleh 

Muhammad al-Harraq, murid dari Maulay Al-Arabi Al-Darqawi. Tarekat ini 

memakai instrumen-instrumen dan melodi-meodi naubah, yaitu menonjolkan 

unsur instrumen dari pada lirik untuk mempersiapkan para peserta 

pertunjukan tari sufi (‘imarah) dengan mendengarkan kepada mereka 

rangkaian melodi tersebut. Tarian ini sendiri juga diiringi oleh sekelompok 

penyanyi dan pukulan-pukulan kendang.6 

Rumi dalam tarekatnya mengajarkan tentang cinta. Dimulai dengan 

mempelajari diwan maka dapat diketahui bahwa sebagian besar syair-

syairnya berkaitan dengan cinta. Dalam pandangan Rumi, cinta sebagai 

dimensi pengalaman ruhani dan bukan sepenuhnya mempunyai pengertian 

secara teoritis. Rumi sering mengatakan bahwa  “ cinta tak terungkap” , ini 

mengartikan bahwa orang dapat membicarakan tentang cinta namun tak akan 

ada habisnya, cinta benar-benar tak terungkap oleh kata-kata, ia adalah 

pengalaman yang lebih nyata dari pada dunia dan segala didalamnya.7  

Jalaludin Rumi mempunyai pengaruh besar dalam bidang sastra sufi, 

hingga dibidang tasawuf seni. Dalam hal ini, dipercayai bahwa penggunaan 

music dalam tasawuf merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Berkaitan dengan hal tersebut, aliran sufi diTimur seperti 

Naqsabandiyah, mengambil teknik hatha-yoga tertentu dan akhirnya menjadi 

                                                             
6 Sayyed H.  Nasr, Ensiklopedi Tematis Spiritual Islam Manifestasi, (Bandung: Mizan, 

2003), hlm. 633. 
7 William C. Chittick, Jalan Cinta Sang Sufi, Ajaran-ajaran Spiritual Jalaluddin Rumi, ( 

Yogyakarta: Qalam, 2001), hlm. 293-294. 
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demikian berbeda dalam bentuk tarian mereka.8 Rumi menjadikan tari 

sebagai ciri khas dari tarekatnya. Dalam tari sema, semua gerakan, pakaian 

maupun bunyi-bunyian yang mengiringi tari ini mempunyai makna spiritual. 

Hal itulah yang menjadikan tarian spiritual ini sebagai jalan untuk bertarekat 

dalam tarekat Maulawiyah. 

Dalam skripsi Eka Fitriana yatg berjudul “NIlai-nilai spiritual dalam 

tari sema” disimpulkan bahwa nilai-nilai spiritual pada atribut dan gerakan 

tari seman melambangkan tentang kematian dan keadaan ekstase yang 

menjadikan seorang darwis terpaku pada Allah. Dalam skripsi Ahmad Roisul 

Falah yang berjudul “ Makna Tarian Sufi Jalaluddin Rumi di Pondok 

Pesantren Rouldlotun Ni’mah Kalicari Semarang” juga dijelaskan tentang 

makna filosofis pada tari sema mulai dari pakaian, gerakan, sampai syair yang 

dipakai dalam tarian tersebut. 

Di kabupaten Trenggalek tepatnya dikecamatan Panggul, ada sebuah 

komunitas yang bernama Serdadu Aswaja, dalam komunitas ini ada bidang 

yang memperdalam tentang tari sufi. Komunitas pimpinan gus Aziz pengasuh 

pondok pesantren Sabilul Hidayah ini adalah sebuah komunitas atau jamaah 

nahdliyyin yang digunakan oleh pengurus NU di kecamatan Panggul sebagai 

wadah masyarakat sekitar untuk merawat budaya dan memperkuat bidang 

kegiatan islam melewati jalur kultural. adanya tari sufi didalam komunitas ini 

bermula saat gus Ali gondrong melatih beberapa murid di desa Gayam 

tepatnya di sekertariat Ansor sekaligus markas ansor di daerah sana, yang 

                                                             
8 Choiriyah, Skripsi: “Refleksi Jalaludin Rumi Terhadap Tari Mistis Sema pada Tarekat 

Naqsabandiyah Haqqani” (Jakarta : Universitas Indonesia, 2009), hlm. 4. 
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kemudian setelah sedikit berkembang ada beberapa masalah seperti masalah 

perizinan, masalah sanad, dan lambat laun berkembang sampai sekarang.  

Tempat latihan tari sufi komunitas Serdadu Aswaja ini ada di pondok 

pesantren Sabilul Hidayah kecamatan Panggul  pimpinan gus Aziz tepatnya 

di rumah beliau. Perkembangan tari sufi di kecamatan Panggul untuk saat ini 

sudah bisa dikatakan baik, karena sudah banyak sekolah-sekolah di daerah 

Panggul yang didalamnya ada ekstrakulikuler tari sufi, dan sudah 

berkembang di daerah sekitarnya, seperti Pacitan, Dongko, dan lain-lain. 

Yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang tari 

sufi ini selain bentuk kesenian yang masih utuh, belum mendapatkan 

perubahan dari segi gerak, namun musik, busana, dan fungsinya sudah 

mengalami perubahan adalah pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya 

mengkaji tentang tariannya saja, tidak pada penarinya. Oleh sebab itu penulis 

ingin mengkaji tentang apa yang dirasakan oleh pelaku tari sufi tersebut. 

Sehingga tema penelitian ini tentang penghayatan spiritual dan penelitian ini 

berjudul “Penghayatan Spiritual Para Penari Sufi (Studi Fenomenologi 

Komunitas Serdadu Aswaja di  Kecamatan Panggul. Kabupaten 

Trenggalek)”. 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

Penghayatan spiritual merupakan proses untuk memahami secara 

mendalam akan makna yang ada dalam hidup. Tentunya setiap orang 

memiliki pemaknaan hidup yang berbeda-beda. Sehubungan dengan hal itu 

setiap kegiatan pasti mempunyai makna, baik tersirat maupun tersurat. 
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Terlebih untuk kegiatan yang bernilai positif, selain bermakna kegiatan 

tersebut juga dinilai sebagai ibadah. Demikian juga Tari sufi, yang mana tari 

tersebut dikenalkan oleh Jalaludin Rumi sebagai ekspresi kecintaan beliau 

kepada Allah.  Dalam hal ini peneliti menemukan fenomena tari sufi di 

daerah Panggul-Trenggalek yang dianggap dilakukan dengan penuh 

konsentrasi  dan mampu membuat mereka yang melihat tarian tersebut 

merasa kagum, ingin tahu, dan ingin ikut merasakan apa yang penari rasakan 

saat melakukan tarian tersebut.  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan yang muncul pada 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor yang mampu mempengaruhi penghayatan spiritual dalam 

tari sufi menurut penari sufi komunitas Serdadu Aswaja di Kecamatan 

Panggul, Kabupaten Trenggalek?. 

2. Bagaimana para penari sufi komunitas Serdadu Aswaja di Kecamatan 

Panggul, Kabupaten Trenggalek dalam memaknai secara mendalam 

mengenai tari sufi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk  

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penghayatan 

spiritual dalam tari sufi menurut penari sufi komunitas Serdadu Aswaja 

di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. 

2. Mengetahui pemaknaan secara mendalam para penari sufi di komunitas 

Serdadu Aswaja di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

penghayatan  spiritual para penari sufi di komunitas Serdadu Aswaja 

kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan yang berkaitan tentang ilmu tasawuf atau bidang lain yang 

terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti : sebagai sarana untuk melatih kepekaan berfikir , dan 

bisa mengetahui dan memahami sebagian ajaran-ajaran Rumi. 

b. Bagi keilmuan : sebagai referensi baru untuk mengkaji keilmuan 

tentang tasawuf, tari sufi, atau bidang lain yang terkait 

c. Bagi Instansi terkait : sevagai sarana untuk menyebarluaskan ajaran 

yang mereka terapkan.. 

E. Penegasan Istilah 

1. Definisi konseptual 

a. Penghayatan spiritual 

Secara etimologi menghayati dalam kamus besar bahasa 

Indonesia artinya mengalami dan merasakan di batin.9 Menghayati 

berarti tidak hanya sekedar melakukan namun merasakan sungguh-

sungguh dalam batin. Penghayatan memiliki kata dasar hayat yang 

berarti hidup, kehidupan atau nyawa kemudian diberi imbuhan pe-an 

                                                             
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI VI. 1) online, 8 April 2018. 
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yang menyatakan proses, sehingga bisa dikatakan penghayatan 

adalah proses untuk memahami pengalaman batin. 

Spiritualitas berasal dari kata spirit yang berasal dari bahasa 

latin yaitu Spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern 

mengacu kepada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan 

karakter. Dalam kamus psikologi, kata spirit berarti suatu zat atau 

makhluk immaterial, biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya, 

yang diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, kekuatan, 

tenaga, semangat, moral atau motivasi.10 

penghayatan spiritual adalah proses memahami secara 

mendalam pada pengalaman batin yang meliputi aspek-aspek 

spiritual dalam rangka untuk mencari, menemukan, dan menjaga 

makna hidup. 

b. Tari sufi 

Tari sema atau sama’ atau tarian sufi merupakan tarian cinta, 

tarian ini mengekspresikan dari perasaan cinta seorang makhluk 

kepada tuhannya untuk mencapai puncak atau ekstase dalam 

perasaan mabuk cinta kepada Tuhan. Disebut juga dengan “konser 

religius” yaitu suatu audisi atau pendengaran. Istilah sama’ secara 

khusus mengacu pada tarekat kaum sufi yang menggunakan musik 

dan lagu (syair) sebagai sarana untuk membuka hati bagi masuknya 

(wirid), pengetahuan, dan kesadaran.11 

                                                             
10 J.P. Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 480. 
11 Fritz Maier. Sufisme, Merambah ke Dunia Mistik Islam. Terj. Sunarto, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 111. 
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Tarian sufi atau whirling dance adalah karya seorang sufi dari 

Turki, Maulana Jalaludin Rumi, pujangga sufi dari tanah Persia. Tari 

ini merupakan bentuk ekspresi dari rasa cinta, kasih, dan sayang 

seorang hamba kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad saw. Salah 

satu tuntunan Nabi Muhammad untuk mendekatkan diri kepada 

Allah adalah dengan berzikir. Rumi mengembangkan metode zikir 

dengan gerakan berputar sehingga terciptalah tari sufi.12 

Tarian ini bergerak memutar, karena merupakan suatu 

gambaran pusat penciptaan, yaitu sebuah proses penciptaan yang 

semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Cara yang 

dapat membangkitkan rasa itu adalah dengan enggunakan syair-syair 

ilahi seperti lagu-lagu religi yang diiringi dengan seruling dan dra 

sebagai alat musik utama.13 

Arah perputaran dalam tari sema melawan arah jarum jam, 

yaitu mengarah kekiri. Tarian ini menggambarkan perputaran 

galaksi-galaksi dijagad raya yang berputar dari kanan ke kiri, yaitu 

mengitari matahari atau bulan yang berotasi mengelilingi bumi yang 

menjadi pusat thawaf mereka. Sama halnya dengan haji para jamaah 

mengelilingi ka’bah dari kanan ke kiri. 

Sema dalam bentuk tarian berputar, sekalipun telah dimainkan 

oleh banyak tarekat sufi, tetapi oleh Jalaluddin Rumi di barat di 

kenal sebagai Whirling Dervishes (para darwis yang berputar). Tari 

                                                             
12 Ahmad R. Falah. Skripsi: “Makna Tarian Sufi Jalaluddin Rumi di Pondok Pesantren 

Ruoudotul Ni’mah Kalicari Semarang” (Semarang:UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 1. 
13 Cyril Class. Ensiklopedia Islam Ringkas. Terj. Gufron A. Mas’adi, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada 1996), hlm. 266. 
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sema ini dimainkan oleh para darwis dalam pertemuan-pertemuan 

sebagai dukungan eksternal terhadap upacara-upacara mereka.14 

c. Komunitas 

Komunitas dapat didefinisikan sebagai kelompok khusus dari 

orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki 

kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, 

dan dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka dalam 

mencapai tujuan.15 

Komunitas Serdadu Aswaja adalah sebuah komunitas atau 

jamaah nahdliyyin yang difungsikan oleh pengurus NU di kecamatan 

Panggul sebagai wadah masyarakat sekitar untuk merawat budaya dan 

memperkuat bidang kegiatan islam melewati jalur kultural. komunitas ini 

mewadahi semua kegiatan masyarakan Panggul yang berhubungan dengan 

kesenian Islami, seperti rebana, shalawat, tari sufi, al-habsyi, dan lain-

lain.16 

2. Definisi operasional 

Maksud dari penelitian yang berjudul penghayatan spiritual pada penari 

sufi adalah sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang 

meneliti tentang pemaknaan secara mendalam para penari sufi komunitas 

Serdadu Aswaja di kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek tentang cara 

memahami secara mendalam pada pengalaman batin yang meliputi 

aspek-aspek spiritual dalam rangka untuk mencari, menemukan, dan 

menjaga makna hidup. 

                                                             
14 Sri Mulyati, Tarekat-tarekat Mukhtabarah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 

338. 
15 Bruce J. Cohen, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 315   
16  Wawancara dengan gus Aziz, penanggung jawab komunitas Serdadu Aswaja, pada 

tanggal 14 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Sejauh penelusuran penulis pembahasan tentang tari sufi sudah banyak 

dikaji, dan bukan untuk pertama kalinya saja, tetapi penelitian sebelumnya 

hanya membahas tentang tari sufinya saja. Sementara ini penulis belum 

menemukan kajian tentang pengalaman atau hal-hal yang dialami para penari 

sufi khususnya tentang penghayatan spiritual para penari, baik itu sebelum, 

ketika, ataupun sesudah mereka belajar atau melakukan tari sufi. Penulis 

banyak menemukan penelitian yang membahas tentang tari sufi. Diantaranya: 

Pertama : skripsi saudari Eka Fitriana  dari Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo yang berjudul “NIlai-nilai spiritual 

dalam tari sema”. Skripsi menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode studi pustaka, dan membahas tentang nilai-nilai spiritual pada 

atribut dan gerakan tari sema atau tari sufi yang  melambangkan tentang 

kematian dan keadaan ekstase yang menjadikan seorang darwis terpaku 

pada Allah.17 

Kedua, skripsi saudara Ahmad Roisul Falah dari Universitas Islam 

Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul “ Makna Tarian Sufi 

Jalaluddin Rumi di Pondok Pesantren Rouldlotun Ni’mah Kalicari 

Semarang”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan 

menjelaskan tentang makna filosofis pada tari sema mulai dari pakaian, 

gerakan, sampai syair yang dipakai dalam tarian tersebut.18 

Ketiga, Skripsi saudari Nila Sari dari Universitas Negeri Yogyakarta 

yang berjudul “Keberadaan Tari Sema Jalaluddin Rumi Pada Kelompok 

                                                             
17  Eka Fitriana. Skripsi: “NIlai-nilai spiritual dalam tari sema”(Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2015), hlm. 72. 
18  Ahmad R. Falah. Skripsi: “Makna Tarian…hlm.54. 
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Tari Sufi Jepara di Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten 

Jepara, Jawa Tengah”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

yang didalamnya dihasilkan temuan mengenai sejarah, fungsi, dan bentuk 

penyajian tari sufi pada kelompok tari sufi Jepara.19 

Keempat, Jurnal seni tari karya Rista Dewi Opsantini dari 

Universitas Negeri Semarang dipublikasikan pada bulan Juni 2014 yang 

berjudul “Nilai-nilai Islami dalam Pertunjukan Tari Sufi pada Grup 

Kesenian Sufi Multikultural Kota Pekalongan”. Jurnal ini menggunakan 

jenis penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilain-nilai 

Islami tari sufi dapat dilihat melalui aspek visual dan aspek auditif.20 

Kelima, skripsi karya Razqan Anadh Mahendar dari Universitas 

Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Makna Simbolik Gerakan Tarian 

Sufi Turki Jalaluddin Rumi (1207-1273M) Analisis Semiotika Charles 

Sander Pierce”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan 

menghasilkan beberapa kesimpulan: Pertama,Tarian Sufi identik dengan 

ajaran tasawuf dan tokoh yang mempengaruhinya. Kedua, gerakan tarian 

sufi mempunyai sebuah makna yang ingin disampaikan kepada semua 

orang. Ketiga, tarian sufi mempunyai fungsi sebagai syiar agama Islam.21 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam BAB. 

Untuk lebih rincinya, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

                                                             
19  Nila Sari. Skripsi: “Keberadaan Tari Sema Jalaluddin Rumi Pada Kelompok Tari Sufi 

Jepara di Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah” (Yogyakatra: 

UNY, 2013), hlm.79. 
20  R. D. Opsantini, “nilai-nilai islami…hlm. 54. 
21  Razqan A.Mahendar. Skripsi: “Makna Simbolik Gerakan Tarian Sufi Turki Jalaluddin 

Rumi (1207-1273M) Analisis Semiotika Charles Sander Pierce” (Surakarta: UNS Surakarta, 

2015), hlm.xxv. 
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Bab I Berupa Pendahuluan yang berisi; konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian 

terdahulu dan sistemika penulisan. 

Bab II: merupakan Tinjuan Pustaka yang meliputi, a) Pembahasan 

tentang penghayatan spiritual, yang terdiri dari; Pengertian penghayatan 

spiritual, aspek-aspek spiritualitas, dan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan spiritualitas. b) Pembahasan tentang Tari sufi, yang terdiri dari; 

Pengertian tari sufi, makna atribut dan gerakan, dan Fungsi tari sufi. c) 

Pembahasan tentang komunitas. 

BAB III berupa Metode Penelitian, yang terdiri dari Pendekatan dan 

Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber 

Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan 

Keabsahan Temuan, Tahap-tahap Penelitian.  

BAB IV berupa Paparan Data dan Temuan Penelitian, terdiri dari 

ganbaran secara utuh mengenai tema yang dibahas pada penelitian ini serta 

pemaparan temuan penenelitian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

BAB V berupa Pembahasan, dimana didalamnya terdapat pendialogkan 

antara temuan penelitian dan teori yang ada. 

BAB VI berupa Penutup, yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian sekaligus saran. 

 


