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ABSTRAK 

PERANAN KH. NUR MUHAMMAD BUSTHAMIL KARIM TERHADAP 

PENYEBARAN TAREKAT QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH 

DI PADANG RATU LAMPUNG TENGAH 

TAHUN 1962-1978 

Oleh 

Agus Triyoga 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim merupakan salah satu guru pembimbing 

tarekat qadariyah naqsyabandiyah beliau juga merupakan salah satu ulama yang 

berperan penting dalam penyebaran tarekat qadariyah naqsyabandiyah di daerah 

Lampung khususnya di Padang Ratu Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui konsep-konsep dalam kesejarahan mengenai Peranan KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, meliputi 

heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan teknik pengumpulan data 

kepustakaan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa, KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim dalam menyebarkan Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah menggunakan empat cara yaitu 

: Pengenalan ajaran tarekat (dakwah), K. H Nur Muhammad Busthamil Karim 

dalam pengenalan ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu 

menggunakan dua metode yaitu dengan cara dakwah secara individu dan dakwah 

secara kolektif atau kelompok. Pengembangan Ritual Tarekat Nur Muhammad 

Busthamil Karim dalam mengamalkan ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di 

Padang Ratu, berdasarkan pada sistem pengajaran tarekat yang digagas oleh 

Syekh Ahmad Khatib Shambas. Pendirian sarana ibadah, KH Nur Muhammad 

Bustamil Karim dalam proses penyebaran tarekat juga menyiapkan sarana ibadah 

yang difungsikan sebagai tempat menyebarkan tarekat qodiriyah naqsyabandiyah. 

Pendirian sarana pendidikan, K. H Nur Muhammad Busthamil Karim 

menyediakan sarana pendidikan di Padang Ratu yaitu pondok pesantren 

Rhodlotussholikhin, yang masih bertahan hingga sekarang, untuk menampung 

para murid yang ingin belajar ilmu agama. 
Kata Kunci: Peranan KH Nur Muhammad Busthamil Karim, Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

THE ROLE OF KH. NUR MUHAMMAD BUSTHAMIL KARIM ON THE  

SPREAD OF THE QODIRIYAH NAQSYABANDIYAH TAREKAT 

IN PADANG RATU, CENTRAL LAMPUNG 

1962-1978 

By 

Agus Triyoga 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim is one of the teachers of the qadariyah 

naqsyabandiyah tarekat, he is also one of the scholars who play an important role 

in the spread of the qadariyah naqsyabandiyah tarekat in the Lampung area, 

especially in Padang Ratu, Central Lampung. This study aims to determine the 

historical concepts regarding the role of KH. Nur Muhammad Busthamil Karim 

Against the Spread of the Qodiriyah Naqsyabandiyah Order in Padang Ratu, 

Central Lampung in 1962-1978. The method used in this study is a historical 

research method, including heuristics, criticism, interpretation, and historiography 

with library data collection, and interviews. The results showed that, KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim in spreading the Qodiriyah Naqsyabandiyah Order 

in Padang Ratu, Central Lampung used four ways, namely: Introduction of tarekat 

teachings (da'wah), K. H Nur Muhammad Busthamil Karim in introducing 

qodiriyah naqsyabandiyah tarekat in Padang Ratu using two methods, namely by 

individual da'wah and da'wah collectively or in groups. Development of the Ritual 

of the Tarekat Nur Muhammad Busthamil Karim in practicing the teachings of the 

qodiriyah naqsyabandiyah tarekat in Padang Ratu, based on the tarekat teaching 

system initiated by Sheikh Ahmad Khatib Shambas. The establishment of worship 

facilities, KH Nur Muhammad Bustamil Karim in the process of spreading the 

tarekat, also prepared worship facilities that functioned as places for the spread of 

the qodiriyah naqsyabandiyah tarekat. The establishment of educational facilities, 

K. H Nur Muhammad Busthamil Karim provides educational facilities in Padang 

Ratu, namely the Rhodlotussholikhin Islamic boarding school, which still survives 

today, to accommodate students who want to study religious knowledge. 

Keywords: Role KH. Nur Muhammad Busthamil Karim, Qodiriyah 

Naqsyabandiyah Tarekat. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tarekat berasal dari istilah kata Thariqah yang berarti jalan atau cara. Tarekat 

merupakan suatu metode atau cara yang harus ditempuh seorang salik (orang yang 

meniti kehidupan sufistik), dalam rangka membersihkan jiwanya sehingga dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT (Hakim, 2018: 61). Tarekat merupakan salah 

satu jalan ajaran agama islam yang menuntun umatnya dalam mendekatkan diri 

kepada Allah SWT yang didalamnya ada nilai-nilai sosial keagamaan. Tarekat yang 

berarti jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang 

ditentukan dan dicontohkann oleh nabi (Firdaus, 2017). 

Aboe Bakar Atjeh dalam (Karnedi, 2017: 52), mendefinisikan tarikat itu merupakan 

jalan, metode, atau petunjuk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang 

ditentukan dan dicontohkan oleh nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi’in, turun 

temurun, sampai kepada guru, sambung menyambung dan rantai berantai. Metode 

yang semula dipergunakan oleh seorang sufi besar dan kemudian diikuti oleh murid-

muridnya, sebagaimana halnya mazhab-mazhab dalam bidang fiqh dan firqah-firqah 

dalam bidang kalam. Pada perkembangan berikutnya membentuk suatu jam'iyyah 

(organisasi) yang disebut dengan tarekat (Aqib, 1997: 1). 
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Secara organisatorik, tarekat merupakan organisasi dan Trimingham menyebutnya 

sebagai sufi order yang berbasis ketaatan atau kepatuhan yang luar biasa, yang 

terlembaga dalam jiwa para murid atau anggota tarekat, atau fanatisme terhadap guru 

atau mursyid tarekat. Namun demikian, institusi ketaatan tersebut pada ujungnya 

adalah mengarahkan wajah spirit para murid tarekat tertuju taat kepada Allah (Riyadi, 

2014: 360). 

Perkembangannya, pada abad ke-13 Masehi, tarekat-tarekat sufi mulai bermunculan 

di wilayah Asia Tenggara, akibat dari adanya perdagangan yang menghubungkan laut 

India dan laut Cina. Tarekat naqsyabandiyah, syatariyah, dan syadziliyah merupakan 

tarekat pertama kali yang muncul di wilayah Jawa Barat. Sedangkan tarekat 

qodiriyah pertama kali muncul di Aceh dan tarekat khalwatiyah di Sulawesi 

(Mulyani, 2010: 14). 

Tarekat qodiriyah merupakan satu diantara macam-macam ajaran tarekat dalam 

agama islam. Tarekat ini didirikan oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau 

merupakan seorang alim ulama dan zahid. Beliau merupakan seseorang ahli fiqih 

yang terkenal dalam mazhab Hambali (Firdaus, 2017). Sedangkan tarekat 

naqsyabndiyah didirikan oleh Syaikh al-Din al-Naqsyabandiyah. Cabang tarekat yang 

paling aktif di Indonesia adalah menggabungkan diri dari beberapa tarekat 

diantaranya adalah tarekat qodiriyah dengan tarekat naqsabandiyah. Diantara tarekat 

tersebut dikombinasikan dan didirikan oleh seseorang yang berasal dari Kalimantan  

yaitu Ahmad Khatib Sambas di Masjidil Haram Makkah (Ismail, 2018: 203-2016). 
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Ahmad Khatib Sambas semasa dewasa sebagian besar menghabiskan waktunya di 

Mekkah. Beliau merupakan seorang yang mendalami ilmu fiqih, ajaran tauhid, dan 

amalan-amalan sufi. Atas kelebihan yang beliau punyai dengan membawa tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah ini mendapatkan pengikut dalam jumlah besar dan 

menjadi tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Para murid yang belajar kepada 

Ahmad Khatib Sambas di Mekkah telah mengembangkan ajarannya sampai di tanah 

air, khususnya di tanah Jawa (Mulyati, 2004: 20). 

Ketika Syeikh Ahmad Khatib Sambas wafat, kepemimpinan tarekat digantikan oleh 

tiga muridnya yakni Syeikh Abdul Karim Banten, Syeikh Talhah Cirebon, dan Kiai 

Ahmad Hasbullah Madura sebagai khalifah tarekat ini (Mufid, 2006: 73). Abdul 

Karim Banten yang menggantikan kedudukan Syeikh Ahmad Khatib Sambas di 

Mekkah, dan karena kedudukan beliau telah terpandang sebagai seorang khalifah 

maka diangkatlah beliau sebagai Syeikh. Setelah beliau meninggal, tidak ada 

kepemimpinan tunggal yang ditaati anggota tarekat qadariyah naqsyabandiyah dan 

hanya menjadi kelompok tarekat dengan kepemimpinan lokal, meskipun memiliki 

pengikut yang sangat besar. 

Berkembangnya tarekat di suatu daerah tidak terlepas dari peranan dan kontribusi 

seseorang yang membimbingnya, untuk bertanggungjawab terhadap murid-muridnya. 

Selain bertanggungjawab, seseorang pembimbing tarekat tersebut diperlukan syarat-

syarat tertentu yang mencerminkan sikap orang tua yang mempunyai akhlak baik dan 

budi pekerti yang luhur. Penyebar utama tarekat qadariyah naqsyabandiyah di Pulau 

Jawa, adalah para kiyai dan haji yang umumnya memiliki lembaga-lembaga 



4 

 

 

pendidikan, atau lembaga pembinaan spiritual, sehingga memudahkan mereka untuk 

mengembangkannya (Nasution, 2018: 116). Banyak tarekat qadariyah 

naqsyabandiyah yang berkembang di pulau Jawa khususnya di Cilacap salah satunya 

yaitu yang dibawa oleh Syeikh Husein Zamakhsyari. Beliau merupakan murid dari 

Syeikh Siraj dari Purworejo, Jawa Tengah. 

Generasi pertama murid-murid Syeikh Husein banyak tersebar di Ciamis, Lampung 

bahkan sampai Johor Malaysia, Singapura dan sekitar tempat tinggalnya. Salah satu 

murid kesayangan dari Syeikh Husein adalah KH. Nur Muhammad Busthamil Karim, 

dan kemudian beliau diangkat menjadi seorang mursyid dan diberi wewenang 

membaiat serta menyebarkan ajaran tarekat qadariyah naqsyabandiyah di wilayah 

Cilacap bagian barat (Muslihudin, 2014: 53). 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim merupakan salah satu guru pembimbing 

tarekat qadariyah naqsyabandiyah yang diangkat oleh Syeikh Husein Zamakhsyari, 

selain itu beliau juga merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam 

penyebaran tarekat qadariyah naqsyabandiyah di daerah Lampung khususnya di 

Padang Ratu Lampung Tengah. KH. Nur Muhammad Busthamil Karim memulai 

pertama kalinya mengajarkan tarekat qadariyah naqsyabandiyah berpusat di 

kediamannya yaitu di Cilacap, disini juga beliau membangun sebuah masjid sebagai 

sentral kegiatan. Setelah di Cilacap sudah dirasa mapan dan memiliki penerus maka 

beliau pindah ke tempat lainnya untuk menyebarkan ajaran tarekat qadariyah 

naqsyabandiyah. Salah satu tempat yang beliau singgahi untuk menyebarkan ajaran 

tarekat qadariyah naqsyabandiyah  merupakan daerah Lampung. 



5 

 

 

Penyebaran ajaran tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berkembang di daerah 

Lampung yang dibawa oleh KH. Nur Busthamil Karim awalnya berpusat di daerah 

Tanggamus, Pringsewu, dan akhirnya sampai di Lampung Tengah khususnya di 

Padang Ratu. 

Berawal dari berbaur dengan warga setempat dan warga baru yang berdatangan dari 

pulau Jawa, yang kebetulan dari komunitasnya mayoritas adalah orang-orang Sunda 

yang berasal dari belahan timur Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan segi etnis Jawa 

yang sebagian masih awam dengan Islam. Setelah kehadiran beliau, banyak 

masyarakat yang datang bahkan dari lain daerah untuk belajar mengenai Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah yang beliau ajarkan, masyarakat yang datang tentunya 

masyarakat yang sudah mengenal nama besarnya yaitu sebagai guru bidang Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah. Penganut tarekat ini ribuan jumlahnya, tidak hanya 

meliputi wilayah Lampung saja tetapi juga menyebar ke pulau Jawa dan yang lainnya 

hingga beliau dijuluki dengan guru tarekat lintas Jawa-Sumatera (Muslihudin, 2014: 

73). 

Keberadaan K.H Nur Muhammad Busthamil Karim dalam menyebarkan tarekat 

selalu berpindah-pindah, dari satu tempat ketempat lainnya. Beliau mulai 

mengenalkan tarekat melalui dakwah, kemudian beliau mengembangkan ritual tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah meliputi ritual amalan harian, amalan mingguan, amalan 

bulanan, amalan tahunan. Untuk menunjang kegiatan tersebut beliau mendirikan 

sarana ibadah berupa Masjid Al-Muttaqin dan mendirikan sarana pendidikan berupa 

pondok pesantren Rhoudlotusholihin di Padang Ratu Lampung Tengah. 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ingin meneliti tentang Peranan KH. 

Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah 

yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Latar belakang tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah. 

2. Perkembangan Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah. 

3. Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian tidak terlalu luas jangkauannya serta memudahkan pembahasannya 

dalam penelitian, maka berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi 

masalah pada Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran 

Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-

1978. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil 

Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu 

Lampung Tengah Tahun 1962-1978 ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap 

Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah 

Tahun 1962-1978. 

1.6. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang 

berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini, yaitu konsep-konsep 

dalam kesejarahan mengenai Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim 

Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah Tahun 1962-1978. 

2. Secara Praktis 

a). Bagi Universitas Lampung 

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, 

khususnya mengenai Sejarah Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim 
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Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah Tahun 1962-1978. 

b). Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam menganalisa mengenai Sejarah Peranan 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

c). Bagi Penulis 

Menambah wawasan bagi penulis tentang kesejarahan yaitu mengenai Sejarah 

Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

d). Bagi Pembaca 

Memperluas pengetahuan masyarakat akan salah satu sejarah Indonesia yaitu 

mengenai Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran 

Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-

1978. 

1.7. Kerangka Berpikir 

Tarekat merupakan salah satu jalan ajaran agama islam yang menuntun umatnya 

dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT yang didalamnya ada nilai-nilai sosial 

keagamaan. Pada abad ke-13 Masehi, tarekat-tarekat sufi mulai bermunculan di 

wilayah Asia Tenggara, akibat dari adanya perdagangan yang menghubungkan laut 

India dan laut Cina. Tarekat naqsyabandiyah, syatariyah, dan syadziliyah merupakan 
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tarekat pertama kali yang muncul di wilayah Jawa Barat. Sedangkan tarekat 

qodiriyah pertama kali muncul di Aceh dan tarekat khalwatiyah di Sulawesi. 

Diantara tarekat tersebut dikombinasikan dan didirikan oleh seseorang yang berasal 

dari Kalimantan  yaitu Ahmad Khatib Sambas di Masjidil Haram Makkah, tarekat 

tersebut adalah qadariyah naqsyabandiyah. Penyebar utama tarekat qadariyah 

naqsyabandiyah di Pulau Jawa, adalah para kiyai dan haji yang umumnya memiliki 

lembaga-lembaga pendidikan, atau lembaga pembinaan spiritual, sehingga 

memudahkan mereka untuk mengembangkannya.  

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim memulai pertama kalinya mengajarkan 

tarekat qadariyah naqsyabandiyah berpusat di kediamannya yaitu di Cilacap,  Setelah 

di Cilacap sudah dirasa mapan dan memiliki penerus maka beliau pindah ke tempat 

lainnya untuk menyebarkan ajaran tarekat qadariyah naqsyabandiyah. Salah satu 

tempat yang beliau singgahi untuk menyebarkan ajaran tarekat qadariyah 

naqsyabandiyah  merupakan daerah Lampung. 

Penyebaran ajaran tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang berkembang di daerah 

Lampung yang dibawa oleh KH. Nur Busthamil Karim awalnya berpusat di daerah 

Tanggamus, Pringsewu, dan akhirnya sampai di Lampung Tengah khususnya di 

Padang Ratu. Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim dalam ajaran-ajaran 

tarekatnya di Lampung Tengah membawa pengaruh besar terhadap masyarakat yang 

ada disana. Beliau berbaur dengan warga setempat dan warga baru yang berdatangan 

dari pulau Jawa, yang kebetulan dari komunitasnya mayoritas adalah orang-orang 
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sunda yang berasal dari belahan timur Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan segi etnis 

Jawa yang sebagian masih awam dengan Islam. Setelah kehadiran beliau, banyak 

masyarakat yang datang bahkan dari lain daerah untuk belajar mengenai Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah yang beliau ajarkan, masyarakat yang datang tentunya 

masyarakat yang sudah mengenal nama besarnya yaitu sebagai guru bidang Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah. 

Keberadaan K.H Nur Muhammad Busthamil Karim dalam menyebarkan tarekat 

selalu berpindah-pindah, dari satu tempat ketempat lainnya. Beliau mulai 

mengenalkan tarekat melalui dakwah, kemudian beliau mengembangkan ritual tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah meliputi ritual amalan harian, amalan mingguan, amalan 

bulanan, amalan tahunan. Untuk menunjang kegiatan tersebut beliau mendirikan 

sarana ibadah berupa Masjid Al-Muttaqin dan mendirikan sarana pendidikan berupa 

pondok pesantren Rhoudlotusholihin di Padang Ratu Lampung Tengah. 
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1.8. Paradigma 

 

Keterangan :  

a. Garis Kegiatan   

b. Garis Tujuan 

Peranan KH. Nur Muhammad 

Busthamil Karim 

Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu 

Lampung Tengah Tahun 1962-1978 

 

Pengenalan 

Ajaran Tarekat 

(Dakwah) 

Mendirikan Sarana 

Pendidikan 

(Pondok Pesantren 

Rhoudlotusholihin) 

Pengembangan 

Ritual Tarekat  

1. Amalan Harian 

2. Amalan Mingguan 

3. Amalan Bulanan 

4. Amalan Tahunan 

 

Mendirikan 

Sarana Ibadah 

(Masjid AL-

Mutaqin) 

Peranan K.H Nur Muhammad 

Busthamil Karim dalam 

pengembangan Ajaran Tarekat 

Qodiriyah Naqsyabandiyah di 

Padang Ratu Lampung Tengah 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Konsep Peranan 

Menurut Miftah Thoha (2005: 10) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian 

perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu. Soleman B. Taneko (1994: 37) 

berpendapat bahwa peranan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari satu status 

yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial, norma-norma tersebut terintegrasi 

dan membentuk suatu peranan. Peranan biasa muncul dalam kehidupan masyarakat, 

dimana setiap individu dalam masyarakat itu sendiri memiliki peranannya masing-

masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan sendiri ada disebabkan karena 

keadaan dalam masyarakat. Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi 

perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi 

(Suhardono, 1994: 15). Veitzal  Rivai  dalam (Al Umar, 2021: 41) berpendapat  

bahwa  “peran  adalah  tingkah  laku  yang diharapkan dan diatur oleh seseorang 

disuatu posisi tertentu”. 

David Berry dalam (Mutiawanthi, 2017: 107), menyatakan bahwa “peranan yang 

berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-

kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Peranan 
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didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu 

yang menempati kedudukan sosial tertentu Edy Suhardono dalam  (Hasanah, 2017: 

14), memaknai peran sebagai suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu 

sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. 

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

yang membimbing seseorang dalam kehidupan peraturan-peraturan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto (2012: 212) peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia melakukan suatu peranan. Peranan menurut 

Poerwadarminta (1995: 751) “adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa Peranan 

merupakan rangkaian perbuatan yang teratur yang timbul dari suatu posisi tertentu, 

peranan adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 
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orang dalam suatu peristiwa sesuai dengan kedudukannya. Teori ini memliliki 

relevansi dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh K.H Nur Muhammad 

Busthamil Karim, dengan diterapkannya teori tersebut dalam penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peranan K.H Nur Muhammad 

Busthamil Karim dalam menyebarkan tarekat qadariyah naqsyabandiyah di Padang 

Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

2.1.2. Konsep Penyebaran 

Penyebaran dalam kamus bahasa indonesia memiliki arti proses, perbuatan. 

Penyebaran merupakan proses membagikan dakwah kepada khalayak ramai 

(Cahyani, 2018). Penyebaran adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau 

menyebarkan. Sedangkan penyebaran informasi merupakan proses pemberitahuan 

mengenai sesuatu ( Naldi, 2020: 18). 

Pratama, (2012: 22) mendefinisikan kegiatan penyebaran informasi adalah untuk 

membantu suatu organisasi atau siapapun yang menghendaki adanya perhatian, 

tanggapan, dan tindakan dari khalayak terhadap mereka. Dalam penyebaran 

informasi, akan ada unsur komunikasi dan sosialisasi. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat didefinisikan bahwa penyebaran 

merupakan proses sosialisasi menyebarkan sesuatu kepada orang lain atau khalayak 

ramai. Teori penyebaran ini mempunyai relevansi dengan penyebaran tarekat 

qadariyah naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978, yang 

dilakukan oleh K.H Nur Muhammad Busthamil Karim, dengan diterapkannya teori 
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tersebut dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

peranan K.H Nur Muhammad Busthamil Karim dalam menyebarkan tarekat 

qadariyah naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

2.1.3. Konsep Tarekat 

Tarekat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqat/thariqoh yang 

memiliki arti jalan, keadaan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan 

ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan aliran dalam garis sesuatu. Atau 

dapat juga berarti jalan yang terang, dan lurus yang memungkinkan sampai pada 

tujuan dengan selamat. Sedangkan secara terminologi tarekat adalah jalan atau dan 

dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya, tabi’in dan tabi’it tabi’in turun-menurun sampai 

kepada guru-guru secara berantai sampai pada masa kita ini (Suhandi, 2019).  

Menurut Anis Ibrahim dalam (Suteja, 2016: 42), Tarekat (thariqah) berarti jalan atau 

metode, sama seperti syariah, sabil, shirath dan manhaj. Secara harfiah, kata 

thariqah berarti sirah, madzhab, thabaqat dan maslak al-Mutashawwifah. Tarekat 

yang dimaksudkan adalah jalan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Selanjutnya Aboebakar Atjeh mendefinisikan, tarekat merupakan cara seseorang 

belajar menetapkan hati, melatih jiwa dan hati untuk selalu ingat kepada Allah dan 

memperhambakan diri kepada Allah (Atjeh, 1993: 9). 

Menurut Mulyadi Kartanegara dalam (Priyono, 2019), mengatakan, tarekat adalah 

jalan kecil dan dalam konteks Timur Tengah, tarekat berarti jalan setapak menuju 

wadi. Kadang jalan tersebut tertutup oleh pasir yang terbawa angin padang pasir yang 
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bertiup sangat kencang. Oleh karena itu, untuk mengenali jalan kecil tersebut 

diperlukan pengetahuan yang akrab terhadap tempat tersebut, sehingga kita masih 

mengenal jalan ke wadi itu sekalipun sama sekali telah tertimbun oleh pasir. 

Dalam ilmu tasawuf diterangkan bahwa arti Tarekat adalah jalan atau petunjuk 

melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, 

serta dikerjakan oleh para sahabat, para tabi’in, tabi tabi’in dan seterusnya turun-

temurun sampai kepada guru-guru Mursyid, para ulama secara bersambung dan 

berantai hingga masa kini (Faqih, 1992: 7). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat didefinisikan bahwa tarekat 

merupakan suatu jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai 

dengan yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, dan dikerjakan oleh sahabat-

sahabat secara turun temurun sampai saat ini. Tarekat yaitu pengamalan syariat secara 

mendalam dan kontinyu. 

2.1.3.1. Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah 

Tarekat yang berkembang di Indonesia salah satunya yaitu tarekat qodiriyah 

naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah merupakan gabungan dari dua 

tarekat yaitu qadiriyah dan naqsyabandiyah. Tarekat tersebut mengajarkan dua jenis 

dzikir sekaligus, yaitu dzikir yang dibaca dengan keras (jahr) dalam tarekat 

Qadiriyyah dan dzikir yang dilakukan dalam hati (khafi) dalam tarekat 

Naqsyabandiyyah (Hakim, 2018: 12). 
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Thoriqoh Qodiriyyah lebih mengutamakan pada penggunaan cara-cara dzikir keras 

dan jelas (dzikrjahr) dalam menyebutkan kalimat nafyiwa alistibat, yakni kalimat La 

Ilaha IllaAllah. Sementara Naqsyabandiyyah lebih suka memilih dzikir dengan cara-

cara yang lembut dan samar (dzikrkhafi) pada pelafalan ism adz-Dzat, yakni Allah, 

Allah, Allah Ajid Thohir dalam (Syahri, 2019: 102). 

Secara historis tarekat qodiriyah wa naqsabandiyah adalah tarekat yang merupakan 

hasil penggabungan dari dua tarekat besar, yaitu tarekat qodiriyah yang didirikan oleh 

Syekh Abdul Qodir Jailani dan Tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh 

Al Din al-Naqsabandi. Penggabungan dua tarekat tersebut kemudian dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah tarekat yang mandiri dan memiliki 

perbedaan dengan kedua tarekat induknya Zulkarni Yahya dalam (Mu’min, 2014: 

363). 

Tarekat qodiriyah Naqsyabandiyah merupakan penggabungan inti ajaran dari dua 

tarekat besar yaitu tarekat qodariyah dan Naqsyabandiyah. Tarekat ini didirikan oleh 

Syekh besar Masjid Al Haram di Mekah bernama Ahmad Khatib Sambas, Beliau 

merupakan seorang ulama besar dari Indonesia yang tinggal sampai akhir hayatnya di 

Mekkah. Para murid yang belajar Kepada beliau, telah mengembangkan ajarannya 

sampai di tanah air (Salahudin, 2016: 67). 

Tarekat qodiriyah naqsabandiyah adalah perpaduan dari dua buah tarekat besar yaitu 

tarekat qadiriyah dan Tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas 

menggabungkan ajaran dua tarekat besar tersebut, beliau menganggap bahwa kedua 

tarekat tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai tasawuf yang tidak 
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mengesampingkan syariat serta menentang paham Wihdah al-wujud sehingga jenis 

dan metode dzikirnya dapat saling melengkapi. Tarekat qodiriyah mengajarkan dzikir 

jahr Nafi itsbat sedangkan Tarekat Naqsyabandiyah mengajarkan dzikir sirri Ismu 

Dzat, penggabungan ini juga membuat metode murakkabah menjadi lebih efektif dan 

efisien sehingga diharapkan para muridnya dapat mencapai derajat kesucian yang 

lebih tinggi (Firdaus, 2017: 58). 

Pendapat lain dari Sholikhin, Tarekat  qodiriyah Wa Naqsyabandiyah adalah sebuah 

tarekat yang merupakan univikasi dari dua tarekat besar, yaitu tarekat qadiriyah dan 

Tarekat Naqsyabandiyah. Penggabungan kedua tarekat tersebut kemudian 

dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah tarekat yang mandiri dan 

berbeda dengan kedua tarekat induknya. Perbedaan itu terutama terdapat dalam 

bentuk-bentuk Riyadhah dan ritualnya (Sholikhin, 2018). 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarekat merupakan 

suatu jalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang 

dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW, dan dikerjakan oleh sahabat-sahabat secara 

turun temurun sampai saat ini. Sedangkan tarekat qodiriyah naqsyabandiyah 

merupakan gabungan dari dua tarekat besar yang dimodifikasi sehingga berbeda 

dengan ajaran dari kedua tarekat induknya, penggabungan inti ajaran karena kedua 

tarekat tersebut saling melengkapi dalam dzikir dan metodenya. Teori ini mempunyai 

relevansi dengan tarekat yang diajarkan oleh K.H Nur Muhammad Busthamil Karim 

yaitu tarekat qadariyah naqsyabandiyah, dengan diterapkannya teori tersebut dalam 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peranan K.H Nur 
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Muhammad Busthamil Karim dalam menyebarkan tarekat qadariyah 

naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

2.1.4. K.H Nur Muhammad Busthamil Karim 

K.H Nur Muhammad Busthamil Karim merupakan anak pertama dari dua bersaudara, 

beliau lahir dari rahim seorang ibu bernama Syartiyah /Minten, sedangkan ayahnya 

bernama Sandikrama. Pada sekitar tahun 1890 beliau dilahirkan di Wonoresik, 

Wonoresik merupakan sebuah wilayah yang masuk wilayah administrative desa 

Wonosari kecamatan Kebumen Jawa Tengah. Masa kecil Bustham dihabiskan di 

kampung halaman tempat kelahirannya hingga menginjak remaja (Muslihudin, 2014: 

21). 

a. Pendidikan 

1. fase mengaji ilmu-ilmu syariat 

Layaknya anak-anak di desa pada masanya, sekitar tahun 1900-an Bustham kecil 

mengawali pengembaraan keilmuannya untuk mengaji al-Quran dan kitab-kitab 

kuning di surau rumah-rumah kiai di desa dekat dengan tanah kelahirannya, tepatnya 

di desa Pesucen. Alasan utama beliau memilih desa Pesucen sebagai tempat 

pengembaraannya karena di Padukuhan Wonoresik kala itu belum ada seorang kiai 

yang intens ke dunia pendidikan agama. Pada waktu itu penduduk Wonoresik lebih 

tertarik dalam bidang perdagangan dari pada pendidikan, terkhhusus pendidikan 

agama Islam. 

Melihat kondisi warga Padukuhan Wonoresik yang kurang tertarik pada pendidikan 

agama Islam, Bustham kecil semakin giat dan rajin mengaji. Menginjak usia remaja, 
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pengetahuan agamanya mulai nampak, ia dikaruniai suara yang indah untuk 

melantunkan ayat-ayat suci al-Qur’an dan mengumandangkan adzan. Namun, ia tidak 

puas hanya mengaji kepada kiai di sekitar desanya. Beliaupun memohon izin kepada 

kedua orang tuanya untuk melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu ke pesantren 

Jawa Timur. Tetapi kakeknya tidak mengizinkan Bustham nyantri ke Jawa Timur. 

Meski tidak diizinkan nyantri ke wilayah Jawa Timur, tidak membuat surut 

keinginannya untuk menuntut ilmu. Dengan izin dari sang ayah ia mengembara ke 

arah barat kota Kebumen, dan mengawalinya dengan nyantri di Pondok 

Kemanggunan (Kroya, Cilacap), Pondok Bogangin (Sumpiyuh, Banyumas), Pondok 

Parakan Canggah (Purbalingga). Pada waktu itu nama-nama pondok pesantren masih 

mengambil nama desa di mana pesantren berada. 

Berbeda dengan sekarang, semua pondok pesantren memiliki nama tersendiri dan 

tidak mengadopsi nama desa. Ketika Bustham mengenyam pendidikan, beliau 

menikah dengan anak dari seorang kiai yang bernama Muthi’ah. Ia merupakan putri 

dari Kiai Sairoji yang berasal dari Desa Adikarso, Kebumen. Betapa senangnya hati 

kiai Sairoji, karena ia kagum dengan sosok pemuda Bustham. Bustham pun akhirnya 

menikah dengan Muthi’ah yang kala itu masih belia. Kiai waktu itu berpandangan 

bahwa menikahkan putrinya sejak belia akan lebih baik untuk menghindari fitnah. 

Selang beberapa tahun sejak pernikahannya, putra pertama pemuda Bustham buah 

dari pernikahannya dengan Muthi’ah pun lahir. Mereka memberi nama buah hatinya 

dengan nama Ashmu’i. Pernikahan dan kehadiran buah hatinya, ternyata tidak 

mampu mengalahkan kecintaannya kepada ilmu-ilmu agama (Muslihudin, 2014: 23). 
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2. Fase Mendalami Ilmu Tashawuf  

Berbekal restu orang tua, mertua, dan istrinya, pada tahun 1910-an Bustham muda 

kali ini azam untuk nyantri di negeri tetangga, Singapura. Pada saat itu pelabuhan 

penyeberangan antar negara hanyalah Tanjung Periuk Batavia sekarang Jakarta. 

Setelah menitipkan istri dan putranya yang pertama kepada mertuanya Bustham 

berangkat ke Batavia. Perjalanan dari Kebumen ke Batavia dengan berjalan kaki, 

dengan harapan setiap ulama dan pondok pesantren yang ia singgahi selama 

perjalanan akan semakin memperkaya khazanah keilmuannya, di antara pondok 

pesantren yang ia singgahi adalah pondok Cirebon. 

Berbulan-bulan perjalanan ia lewatkan pada akhirnya sampailah beliau di Tanjung 

Priuk, ada rasa senang tentu karena tempat yang ia tuju pada akhirnya sampai. Akan 

tetapi beliau merasa takut melihat ombak dan luasnya samudera ditambah dengan 

berita-berita kecelakaan laut kala itu, untuk sementara waktu ia pun mengurungkan 

niatnya. Jarak tempuh antara Kebumen ke Batavia waktu itu adalah suatu 

problematika tersendiri, alat transportasi yang serba terbatas, belum lagi sistem 

administrasi kolonial Belanda di segala aspek kehidupan, termasuk administrasi 

keluar masuk daerah yang kurang memihak kepada pribumi. Melihat kondisi ini 

Bustham memutuskan untuk sementara tinggal di Tanjung Periuk. Demi keamanan 

beliau memilih tinggal di rumah kepala desa setempat. Warga Tanjung Priuk adalah 

masyarakat kota yang mayoritas pencaharian hidupnya berdagang. Untuk menutup 

biaya hidupnya, Bustham pun berdagang dengan cara berjualan arang kayu bakar. 
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Malam harinya beliau sibukan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ibadah di 

masjid. 

Keindahan suara Bustham saat melantunkan ayat-ayat suci al-Qur’an dan kala 

mengumandangkan adzan yang sering beliau lakukan membuat orang-orang takjub 

dengan suaranya. Ditambah dengan postur tubuhnya yang tinggi, kulit putih, rambut 

ikal dan wajahnya yang rupawan. Kelebihan yang dimilikinya diam-diam telah 

mencuri hati putri sang Kepala Desa setempat. Hal itu membuat beliau tidak nyaman 

tinggal di rumah Kepala Desa tersebut. Kemudian ia ingat hadits tentang “barang 

siapa melayani seorang alim selama tujuh hari, ia laksana melayani Allah selama 

tujuh ribu tahun”. Berdasarkan hadits itu, ia merenungi masalah tentang 

kegagalannya belajar ke Singapura. Selain itu juga tentang putri Kepala Desa yang 

kelamaan pasti akan menimbulkan fitnah bagi dirinya dan bagi orang lain. 

Selang beberapa waktu ia mendapat berita tentang sosok kiai sufi kharismatik asal 

Desa Parid, Kawunganten, Cilacap. Kiai itu bernama K.H. Husein Zamakhsyari atau 

yang populer dengan sebutan Mbah Husein. Beliau adalah seorang mursyid Tarekat 

Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang kebetulan juga ia pernah nyantri dan berbai’at 

kepada Syekh Siroj sungai Rengat Singapura, negara yang hanya menjadi impian 

Bustham untuk nyantri di sana. Sekitar tahun 1920-an, Bustham muda pun 

membulatkan niat menuju Cilacap untuk nyantri di pesantren Kiai Husein 

Zamakhsyari al-Faridi. Beberapa tahun nyantri di Cilacap, sosok Kiai Husein yang 

kharismatik dan keteladanannya sebagai seorang guru mursyid sangat berpengaruh 

pada pribadi Bustham muda. Kecintaan dan khidmah kepada sang guru ia lakukan 
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secara total, tentunya dengan berbaiat untuk menjalani laku para sufi melalui Tarekat 

Qadiriyah wa Naqsabandiyah. 

Ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diteladankan oleh Kiai Husein, 

menjadi sifat keseharian Bustham muda selama nyantri. Waktunya nyaris dihabiskan 

untuk beribadah, berdzikir, tafakur dan riyadhah melalui tingkatan taubat, wara’, 

fakir, sabar, tawakkal dan ridha akan segala kehendak Allah Swt. Laku tasawuf yang 

ia jalani semakin membuat jiwanya matang, mungkin telah mencapai derajat ma’rifat. 

Bustham muda pun sering berperilaku yang jauh di luar akal manusia pada umumnya. 

Kalangan santri menyebutnya dengan istilah Jadzab. Kejadian demi kejadian aneh 

membuat Bustham muda merenung (Muslihudin, 2014: 28). 

Kegalauan hatinya diyakinkannya dengan istikharah dan dengan sebuah hidayah. 

Dengan hidayah ilham tersebut Bustham muda belum merasa yakin menjadi seorang 

mursyid. Ia juga tidak berani membaiat muridnya sampai kelak akhirnya sekitar tahun 

1925 ia diangkat menjadi mursyid dan diizinkan oleh sang guru yaitu Kyai Husein 

Zamakhsyari al-Faridi. 

b. Sebagai Guru Tarekat  

Mursyid berasal dari bahasa Arab rasyada-yursidu yang semula diartikan bagi semua 

orang yang mempunyai tugas mengirim ilmu yang dimiliki untuk muridnya. Tetapi 

kemudian kata mursyid ini mempunyai implikasi yang begitu luas tetapi sangat 

spesifik. Sehingga mursyid menjadi sebuah istilah yang diperuntukan khusus bagi 

guru-guru tarekat saja. Sedangkan guru pada umumnya memakai istilah ustadz. 
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Mursyid artinya guru pembimbing kerohanian, karena ilmunya yang dalam dan 

akhlaknya yang mulia ia memiliki kedudukan yang tinggi dalam tarekat. Ia berhak 

mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan kegiatan sehari-hari. Hal itu 

ia lakukan agar tidak adanya penyimpangan dari ajaran Islam dan terjerumus dalam 

kemaksiatan. Ia juga berhak menegur setiap hal penyimpangan yang dilakukan oleh 

muridnya. Begitu pun sebaliknya seorang murid juga harus mempunyai akhlak yang 

mulia, memiliki rasa hormat dan kepatuhan kepada seorang mursyid (Muslihudin, 

2014: 51). 

Selain sebagai seorang mursyid yang selalu hidup di setiap huruf pada ilmu yang 

telah diajarkannya, Bustham benar-benar telah menjadi tokoh panutan dengan 

panggilan “Mbah”. Pada sekitar tahun 1925 Mbah Bustham dibaiat menjadi mursyid 

oleh gurunya, Syekh Husein Zamaksyari. Kemudian ia memutuskan untuk mendidik 

anak cucu serta dakwahnya ke wilayah bagian barat Jawa Tengah. Tindakan tersebut 

didukung oleh keluarga besarnya. Bahkan ayahnya menjadi salah satu motor 

penggerak dan sebagian kerabatnya pun ikut hijrah dan menetap di kedungreja, 

Cilacap. Meneladani perjalanan hidup nabi, ia mengawali dakwahnya dengan 

membangun sebuah masjid sebagai sentral kegiatan. Ketinggian ilmu dan keluasan 

wawasannya, menjadikan ia cepat dikenal. Bahkan banyak santri dari berbagai 

penjuru yang berdatangan untuk berbaiat tarekat. Di antaranya yaitu: 

1. Tirmidzi, asal Penisihan, Kedungreja, Cilacap 

2. Hasan ma’ruf, asal Penisihan, Kedungreja, Cilacap 

3. Mukri, asal Prembun Pegandaran, Ciamis, Jawa Barat  
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4. Mukhtar, asal Paledah, Padaherang, Ciamis.  

5. Imam Sufiya, asal Maos, Cilacap. Beliau sebelumnya murid dari sang guru Syeikh 

Husein dalam kemursyidan, tetapi atas perintahnya, Imam Sufiya bersilsilah di 

bawah mbah Bustham dalam kemursyidannya.  

6. Sanusi, asal Langensari, Ciamis, Jawa Barat. 

Kehidupan dan dakwahnya di Cilacap bisa dikatakan sudah cukup mapan. 

Bedasarkan saran Kyai Imam Murad yang dikuatkan dengan shalat Istikharah, ia 

mempersunting Salbiyah (Maemunah) binti Kiai Syuaib menjadi istri keduanya. Ia 

berasal dari desa Purwosari Kecamatan Petanahan, Kebumen. Salbiyah adalah 

seorang bangsawan dengan julukan Jeng Nganten atau Raden Ayu. Dari garis silsilah, 

ia masih keturunan dari Sultan Agung Raja Mataram Yogyakarta. Dari buah 

pernikahannya dengan Salbiyah lahir putra bernama Jamaludin, kemudian menyusul 

Mifathudin dan adik-adiknya yang kelak akan menjadi penerus perjuangan 

ayahnya(Muslihudin, 2014: 53). 

Mbah Bustham sebagai seorang mursyid beliau dikenal sebagai sosok seorang yang 

ramah, rendah hati, suka bergaul dengan berbagai kalangan, dan lain-lain. Beliau juga 

sering berkata bahwa ia hanyalah seorang yang bodoh, makanya ia tidak pernah 

mengajak orang lain untuk mengikutinya. Kepribadiannya yang rendah hati itu 

membuat para pengikut jamaah tarekatnya semakin banyak untuk mengikuti 

ijtihadnya. 
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2.2. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis pada 

penelitian terdahulu antara lain adalah:  

1. Muhlasin dengan judul Peran Tokoh Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah 

dalam Membentuk Kesalihan Sosial (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa 

Karangbolong Kabupaten Kebumen Jawa Tengah), dilakukan pada tahun 2013.  

Penelitian ini membahas mengenai peran sosial yang dibagun oleh jamaah 

Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah dalam usahanya untuk menciptakan 

kesalihan sosial pada masyarakat umum Desa Karangbolong, Kabupaten 

Kebumen. Keterkaitan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas peran tokoh Tarekat 

Qodiriyah wa Naqsyabandiyah. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, 

penelitian tersebut mengkaji tentang peran sosial yang dibangun oleh jamaahnya, 

sedangkan peneletian ini mengkaji peran tokoh seseorang mursyid dalam 

menyebarkan tarekat. 

2. Muhammad Nafis Ilhami dengan judul Peran  K.H. Ma’Shum Mahfudzi Dalam 

Penyebaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa Sidorejo, 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 1960-2005, dilakukan pada tahun 

2019. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Ma’Shum 

Mahfudzi Dalam Penyebaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Desa 

Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Tahun 1960-2005. Keterkaitan 
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antara tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek 

kajian, yaitu sama-sama membahas peran tokoh Tarekat Qodiriyah wa 

Naqsyabandiyah. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian tersebut 

mengkaji tentang peran K.H. Ma’Shum Mahfudzi, sedangkan peneletian ini 

mengkaji peran tokoh K.H Nur Muhammad Busthamil Karim dalam 

menyebarkan tarekat. 

3. Ifa Datussaadah dengan judul Biografi Kyai Masrochan Dan Perkembangan 

Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah Dusun Agung Boyo Desa Karangsari 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 1949-2015, dilakukan pada 

tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai biografi dan perkembangan 

Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah di Dusun Agung Boyo Desa Karangsari 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 1949-2015 yang dilakukan 

oleh Kyai Masrochan. Keterkaitan antara tulisan ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas mengenai 

Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah. Perbedaannya terletak pada fokus 

kajiannya, penelitian tersebut mengkaji tentang Biografi Kyai Masrochan Dan 

Perkembangan Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah, sedangkan peneletian ini 

mengkaji peran tokoh K.H Nur Muhammad Busthamil Karim dalam 

menyebarkan tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah. 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dan untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka peneliti memberikan penjelasan tentang sasaran dan tujuan 

penelitian ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 

Subjek penelitian  : KH. Nur Muhammad Busthamil Karim 

Objek penelitian : Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil 

Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah. 

Penelitian : Peranan KH. Nur Muhammad Busthamil 

Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah Tahun 1962-1978. 

Waktu penelitian  : Tahun 2021-2022 

Tempat Penelitian  : Perpustakaan Universitas Lampung, 

 Perpustakaan Daerah Lampung, Laboratorium 

 Program Studi Pendidikan Sejarah, wilayah  
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 Lampung Tengah (sebagai tempat 

 wawancara). 

Konsentrasi    : Ilmu Sejarah. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. 

Penelitian Historis sendiri menurut Nugroho Notosusanto adalah Sekumpulan prinsip 

atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara 

efektif dalanm usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis 

dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis 

(Nugroho Notosusanto, 1992: 11). 

Metode sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan 

aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam 

pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-

sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “sinthese” (pada umumnya dalam 

bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino, 2018: 11). 

Gilbert J. Garragan, S.J dalam Daliman (2012: 27) mendefinisikan metode sejarah 

atau metode historis sebagai seperangkat asas atau aturan yang sitematik yang 

didesain guna membantu secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, 

menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis hasil- hasil yang dicapainya, yang 

pada umumnya dalam bentuk tertulis. 
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Berdasarkan keterangan tersebut, metode sejarah yang panjang itu mungkin dapat 

disingkat sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran 

sejarah. Empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu: 

heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Prosedur analisis penelitian historis 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang berhubungan 

erat dengan objek penelitian (Herdiani, 2016: 37). Heuristik digunakan untuk 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pada tahap ini dilakukan pencarian 

sumber-sumber tertulis berupa buku-buku serta bentuk pustaka lain yang relevan 

dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan data 

tertulis yaitu buku yang ditulis oleh Muslihudin yang berjudul Mbah Bustham 

Lampung. Dalam pencarian sumber-sumber tertulis peneliti mengunjungi 

beberapa tempat yaitu, perpustakaan daerah Lampung, dan pondok pesantren 

Rhoudlotussolihin di daerah Padang Ratu. 

Selain sumber tertulis ada pula sumber tidak tertulis yaitu sumber lisan, untuk 

melengkapi pembahasan dalam penelitian ini. Sumber lisan merupakan cara untuk 

memperoleh data dengan media wawancara. Pada tahapan ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pelaku sejarah yang terlibat ataupun mengetahui dengan pasti 

mengenai tema penelitian ini. Misalnya dengan kerabat ataupun keturunan dari 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim, yaitu Siti Aisiyah selaku anak 

perempuannya dan Gus Mabadi Syauqi selaku cucu KH. Nur Muhammad 
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Busthamil Karim. Selain itu peneliti juga wawancara dengan salah satu murid dari 

anggota tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah yaitu 

bapak Madroji Peneliti juga berusaha mencari sumber-sumber yang sezaman 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Kritik 

Kritik yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren 

dan intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber 

(otentisitas sumber), kritik ekstern bertujuan untuk mencari keotentikan sumber 

dengan menguji bagian-bagian fisik, seperti gaya tulisan, bahasa, kalimat, 

ungkapan , dan semua aspek luarnya. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk 

menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber) (Efrianto, 2018: 995). 

Kritik intern dilakukan untuk menguji kebenaran sumber, dengan cara membaca, 

mempelajari, memahami dan menelaah isi tulisan dan membandingkan dengan 

tulisan lainnya terkait dengan tema yang akan dibahas agar didapat data yang 

kredibel dan akurat. Sumber lisan peneliti melihat dari latar belakang responden 

yang diwawancarai terkait dengan kedekatannya dengan KH. Nur Muhammad 

Busthamil Karim. 

Kritik intern dilakukan dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan 

sumber yang lainnya dari segi isinya. Misalnya dalam proses wawancara, peneliti 

mengambil wawancara kepada beberapa pihak, seperti keluarga KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim yaitu dengan Siti Aisiyah selaku anak 

perempuannya dengan Mabadi Syauqi selaku cucu dari KH. Nur Muhammad 



32 

 

 

Busthamil Karim. Setelah mendapatkan sumber lisan, peneliti melakukan 

penulisan secara hati-hati dengan melakukan perbandingan antara informasi yang 

diperoleh dari narasumber satu dengan narasumbel lainnya, agar dapat 

menyimpulkan sumber mana yang dianggap shahih untuk dijadikan rujukan 

penelitian. 

3. Interpretasi 

Interpretasi atau sintesis, adalah kegiatan untuk menafsirkan fakta-fakta juga 

menentukan makna dan saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh 

(Herdiani, 2016: 41). Peneliti melakukan interpretasi dengan cara membaca 

sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian, kemudian sumber tersebut 

dibandingkan dengan sumber yang lain, sehingga peneliti dapat memilih sumber-

sumber yang relevan. Langkah selanjutnya, peneliti menghubungkan fakta yang 

satu dengan fakta yang lain, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-akibat 

antara peristiwa yang terjadi. Langkah terakhir, peneliti melakukan penafsiran 

semua hasil sumber data, menghubungkan sumber data, sehingga menjadi suatu 

fakta sejarah. Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang didasarkan pada hasil 

interpretasi sumber data sejarah yang ada, juga perlu dilakukan eksplanasi. 

Eksplanasi dalam sejarah adalah menjelaskan data-data sejarah yang ada sehingga 

didapat hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta mengenai 

KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978, dengan 
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cara menganalisis dan mensintesiskan, kemudian disusun menjadi fakta-fakta 

sejarah sesuai dengan tema yang dibahas yaitu Peranan KH.Nur Muhammad 

Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di 

Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. Menganalisis berarti 

menguraikan data atau sumber-sumber yang didapat, sedangkan sintesis yaitu 

menyatukan. Dalam tahap ini, peneliti menguraikan sumber-sumber yang telah 

didapat terkait dengan tema pembahasan, setelah itu peneliti menyatukan 

rangkaian yang sudah didapat secara sistematis. 

4. Historiografi 

Historiografi yaitu tahap akhir dalam penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini 

akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi 

bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan 

yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah 

analitis struktural yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Efrianto, 

2018: 995).  

Berdasarkan keterangan tersebut, dalam penelitian yang berjudul “Peranan 

KH.Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978”, peneliti 

berusaha menggunakan bahasa yang baik dalam menyusun laporan penelitian, 

diperkuat dengan bukti-bukti akurat yang diperoleh dari sumber primer maupun 

sumber sekunder. Ketepatan pemilihan kata juga perlu digunakan untuk 
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merangkai fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga dapat menghasilkan sebuah 

karya ilmiah yang baik dan benar. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti, maka 

peneliti menggunakan: 

1. Studi Kepustakaan 

Mardalis dalam Sari Milya (2020: 43) mendefinisikan penelitian kepustakaan 

merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data 

dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, 

buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:30) 

penelitian kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya 

yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam lingkungan 

sosial yang dipelajari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka studi kepustakaan merupakan sebuah studi yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan Peranan 

KH.Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978, yang hendak 

dikaji. Dalam upaya mendapatkan data-data yang terkait dengan objek penelitian 

tersebut, peneliti mencari literatur dengan cara melakukan kunjungan ke 

Perpustakaan Daerah Lampung dan Pondok Pesantren Rhoudlotussolihin Padang 

Ratu Lampung Tengah, guna menemukan informasi yang berkaitan dengan Peranan 
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KH. Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. Berikut ini 

adalah buku yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini: 

a. Muslihudin, “Mbah Bustham Lampung”, Yang berisi tentang biografi 

KH.Nur Muhammad Busthamil Karim dan ajaran tarekatnya. 

b. KH. Hendra Zainuddin, “Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah di Kota 

Palembang”, yang berisi mengenai sejarah dan perkembangan tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah di Indonesia. 

c. Dr. M. Kharisudin Aqib, “AL-Hikmah Memahami Teosofi Tarekat Qodiriyah 

wa Naqsyabandiyah” yang berisi mengenai sejarah dan perkembangan tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah serta macam-macam upacara ritualnya. 

d. Yuni Syarifah Firiani, “Gagasan dan Usaha Pendidikan Islam KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim Lampung Tengah” Yang berisi tentang biografi 

KH.Nur Muhammad Busthamil Karim dan ajaran tarekatnya. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara secara langsung. Menurut Emzir (2011: 50), wawancara dapat 

didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam 

situasi saling berhadapan salah seorang. Sedangkan menurut Bambang, kegiatan 

wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, 

pandangan, wawasan yang diberikan secara lisan dan spontan. Biasanya, fokus 
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kegiatan wawancara dilengkapi dengan penyusunan pedoman wawancara (Bambang, 

2011: 254).  

Berdasarkan penjelasan ahli diatas maka teknik wawancara yaitu cara yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui proses tanya jawab 

yang dilengkapi pedoman wawancara sehingga diperoleh informasi yang mendalam 

mengenai Peranan KH.Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran 

Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-

1978. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan informan dan responden. Sugiyono (2010: 

194), adapun teknik wawancara yang dapat digunakan melalui dua cara yaitu:  

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika 

peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Dalam melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan.  

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yang mana peneliti 

tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya.  

 

Wawancara terstruktur dalam penelitian ini akan dilakukan kepada 2 (dua) orang 

informan dan 1 (satu) orang responden yang akan diwawancarai, yaitu : 
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Tabel 3. Detail Nama-Nama Informan, Status dan Tempat Asal 

No Nama Informan Posisi/Status Suku/Tempat Tinggal 

1. Siti Aisiyah  Anak Kandung Purwosari, Padang Ratu, 

Lampung Tengah 

2. Gus Mabadi 

Syauqi 

Cucu Purwosari, Padang Ratu, 

Lampung Tengah 

Keterangan: 

Sumber Tabel 3 : Data Pribadi Peneliti 

 

Kedua orang tersebut merupakan informan yang dipilih oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai Peranan KH.Nur Muhammad Busthamil Karim 

Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung 

Tengah Tahun 1962-1978. Berikut merupakan profil dari informan: 

a) Ibu Siti Aisiyah, selaku anak perempuan dari KH.Nur Muhammad Busthamil 

Karim beliau merupakan salah satu informan kunci, karena beliau memiliki 

hubungan yang sangat dekat dengan KH.Nur Muhammad Busthamil Karim. 

Dalam hal ini sumber yang akan dicari yaitu latar belakang dari KH.Nur 

Muhammad Busthamil Karim dan menggali informasi menegenai Peranan 

KH.Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

b) Gus Mabadi Syauqi, selaku cucu dari  KH.Nur Muhammad Busthamil Karim dan 

beliau juga merupakan orang yang rutin mengikuti tarekat qodiriyah 

naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah. Informasi yang akan dicari 

mengenai ajaran-ajaran tarekat yang dilakukan di Padang Ratu Lampung Tengah, 
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serta menggali informasi menegenai Peranan KH.Nur Muhammad Busthamil 

Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu 

Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 

 

Tabel 4. Detail Nama-Nama Responden, Status dan Tempat Asal 

No Nama 

Responden 

Posisi/Status Suku/Tempat Tinggal 

1. Madroji  Pengikut 

Tarekat 

Kalidadi, Kalirejo, Lampung 

Tengah 

Keterangan: Sumber Tabel 4 : Data Pribadi Peneliti 

 

Orang tersebut merupakan responden yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan 

informasi mengenai Peranan KH.Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap 

Penyebaran Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah 

Tahun 1962-1978. Berikut merupakan profil dari responden: 

a) Bapak Madroji, selaku murid tarekat yang di baiat langsung oleh KH.Nur 

Muhammad Busthamil Karim beliau merupakan salah satu responden yang 

faham mengenai ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu 

Lampung Tengah. Informasi yang akan dicari mengenai Peranan KH.Nur 

Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah Tahun 1962-1978. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012: 244) “Teknik analisis data adalah suatu 

tahapan atau cara pada proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

historis. Menurut Dedi Darwis (2016: 46), teknik analisis historis adalah analisis yang 

mengutamakan ketajaman dan kekuatan dalam menginterpretasikan data sejarah. 

Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta tidak dapat berdiri sendiri dan kategori dari 

fakta-fakta memiliki sifat yang komplek. 

Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Ravico, dkk (2019), interpretasi atau 

penafsiran sejarah seringkali disebut dengan analisis historis. Analisis sendiri berarti 

menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti yang 

menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam 

interpretasi. Nugroho yang dikutip oleh Afroni (2019) berpendapat bahwa teknik 

analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber 

sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan 

sejarah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat didefinisikan bahwa interpretasi data 

sejarah dilakukan dengan cara pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian 

ini, yang dapat dicari dengan teknik studi pustaka. Setelah memperoleh data-data 

mengenai peristiwa sejarah, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap 
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data tersebut. Langkah seleksi dilakukan guna mempermudah dilakukannya kritik 

terhadap sumber-sumber data yang ada. Kegiatan kritik dilakukan dengan cara 

membandingkan sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, kemudian 

dilanjutkan dengan interpretasi yang berfungsi untuk menafsirkan makna yang saling 

berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Fakta yang telah mengalami 

teknik analisis, kritik, dan interpretasi akan menjadi suatu cerita sejarah yang dapat 

dipercaya kebenarannya. 

 



 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan temuan data dan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka diperoleh 

kesimpulan KH. Nur Muhammad Busthamil Karim peranannya dalam menyebarkan 

Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah di Padang Ratu Lampung Tengah adalah sebagai 

berikut : 

1. K.H Nur Muhammad Busthamil Karim sebagai pembawa ajaran tarekat qodiriyah 

naqsyabandiyah di Padang Ratu yang terlihat dalam kegiatannya yaitu, dalam 

pengenalan ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu menggunakan 

dua metode yaitu dengan cara dakwah secara individu dan dakwah secara kolektif 

atau kelompok. Dakwah secara individu yaitu dengan pendekatan secara personal 

dengan cara memberikan bimbingan rohani secara individu. Secara kelompok yang 

dilakukan oleh K.H Nur Muhammad Busthamil Karim adalah dengan memanfaatkan 

momentum silatuhrahmi seperti khataman atau manaqiban. Selain itu terdapat pula 

dengan cara sosial yaitu dengan menumbuhkan solidaritas gotong-royong. 

2. K.H Nur Muhammad Busthamil Karim sebagai pembaharu ajaran tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah, pembaharuan ajaran tarekat dilakukan KH. Nur 

Muhammad Busthamil Karim dalam mengamalkan ajaran tarekat qodiriyah 
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naqsyabandiyah di Padang Ratu, didasarkan pada sistem pengajaran tarekat yang 

digagas oleh Syekh Ahmad Khatib Shambas.  Namun terdapat perbedaan praktik 

yang dilakukan setelah generasi Syekh Sambas seperti yang terjadi pada tarekat 

qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu.  Seseorang yang ingin mengikuti tarekat 

ini diharuskan melaksanakan sholat taubat, sholat taubat ini dilakukan untuk berjanji 

bahwa seseorang yang ingin mengikuti ajaran ini haruslah benar-benar ingin kembali 

ke jalan Allah dengan mendekatkan diri.  Zikir merupakan salah satu syarat wajib 

yang harus dilaksanakan setiap hari oleh jamaah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah 

di Padang Ratu. 

3. K.H Nur Muhammad Busthamil Karim sebagai pengembang sarana ibadah dan 

sarana pendidikan hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang beliau lakukakan 

yaitu: Pendirian sarana ibadah, K.H Nur Muhammad Bustamil Karim dalam proses 

penyebaran tarekat juga mendirikan sarana ibadah yang difungsikan sebagai tempat 

penyiaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang Ratu, masjid yang K.H Nur 

Muhammad Busthamil Karim bangun adalah masjid Al-Mutaqqin. Masjid tersebut 

masih berfungsi baik sampai dengan sekarang. Pendirian sarana pendidikan, K.H Nur 

Muhammad Busthamil Karim juga mendirikan sarana pendidikan di Padang Ratu 

yaitu pondok pesantren Rhodlotussholikhin, yang masih bertahan hingga sekarang, 

untuk menampung para murid yang ingin belajar ilmu agama. 

Metode tersebut merupakan yang paling efektif dalam K.H Nur Muhammad 

Busthamil Karim menyebarkan ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang 
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Ratu. Melalui metode tersebut ajaran tarekat qodiriyah naqsyabandiyah di Padang 

Ratu semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat secara luas. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyampaikan saran: 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai landasan bagi para peneliti 

selanjutnya yang merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Peranan Kh. 

Nur Muhammad Busthamil Karim Terhadap Penyebaran Tarekat Qodiriyah 

Naqsyabandiyah Di Padang Ratu Lampung Tengah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam lagi berbagai 

peranan-peranan Kh. Nur Muhammad Busthamil Karim yang lain yang belum 

diungkapkan oleh peneliti terdahulu. 
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