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MOTTO 

 
َها ﴿ اَها ٩قَْد ��فْلََح َمْن َزاك� ﴾١٠﴿﴾ َوقَْد َ�اَب َمْن َدس�  

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Dan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya” 

(Q.S. Asy-Syams: 9-10) 
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              Di tengah kancah kehidupan modern yang kompetitif sekarang ini 
banyak manusia yang melupakan eksistensi dirinya sebagai hamba di hadapan 
Tuhan, karena sudah terputus dari akar-akar spiritual. Akibatnya, mereka 
cenderung tidak mampu menjawab berbagai persoalan hidupnya, kemudian 
terperangkap dalam kehampaan dan ketidakbermaknaan hidup. Kehilangan visi 
ke-Ilahi-an ini bisa mengakibatkan timbulnya gejala psikologis. 

  Di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus terdapat 
komunitas yang melakukan aktifitas keagamaan, yaitu jama’ah pengajian kitab 
al-Hikam yang dipimpin oleh Kyai Ahmad Khunaifi Syamsuri. Beliau 
memiliki beberapa tawaran konsep keagamaan dan tasawuf yang digunakan 
sebagai penawar krisis spiritual di masyarakat.  

Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah 
pertama, bagaimana deskripsi makna hidup jama’ah pengajian kitab al-Hikam, 
kedua bagaimana pengaruh pengajian kitab al-Hikam terhadap makna hidup. 
Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan mempunyai jenis penelitian 
lapangan field research, yang pada hakikatnya mempunyai metode untuk 
menemukan secara khusus realita yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data 
yang diperoleh adalah dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang 
penulis lakukan adalah dengan metode angket, wawancara, dan dokumentasi. 
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 40 (empat puluh) orang jama’ah 
pengajian kitab al-Hikam Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten 
Kudus. 

Pengajian kitab al-Hikam Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten 
Kudus sampai pada materi tentang berserah diri kepada Allah SWT, ikhlas, 
taubat, berharap kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan 
takdir. Pengajian tersebut sangat membantu memperluas cakrawala jama’ah 
pengajian kitab al-Hikam Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus 
dalam menemukan makna hidup. Menurut mereka makna hidup adalah 
mengoptimalkan hidup dengan semua anugerah yang diberikan oleh Allah, 
mengetahui tujuan hidup dan menjalani hidup penuh dengan rasa optimis. 

Pengaruh pengajian kitab al-Hikam Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, 
Kabupaten Kudus terhadap makna hidup adalah kuat, dengan rincian sebagai 
berikut, makna berserah diri kepada Allah terhadap makna hidup nilai rata-
ratanya adalah 2,05, makna ikhlas terhadap makna hidup nilai rata-ratanya 
adalah 1,95, makna taubat terhadap makna hidup nilai rata-ratanya adalah 2,15, 
makna berharap kepada Allah SWT terhadap makna hidup nilai rata-ratanya 
adalah 2,55, makna mendekatkan diri kepada Allah SWT terhadap makna 
hidup nilai rata-ratanya adalah 2,35, dan makna takdir terhadap makna hidup 
nilai rata-ratanya adalah 2,75. Hasil tersebut juga dikuatkan oleh hasil 
wawancara peneliti dengan responden. Sebagai hasil akhir dari penelitian ini 
penulis dapat menyimpulkan,  bahwa mengenai makna hidup setelah mengikuti 
pengajian kitab al-Hikam mampu mengungkapkan makna-makna spiritual 
yang tersembunyi dibalik indahnya isi kandungan kitab al-Hikam yang dapat 
memunculkan motivasi baru bagi penulis, pembaca, dan khususnya jama’ah 
pengajian kitab al-Hikam dalam menjalani kehidupannya di hari esok yang 
lebih baik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 
A. Transliterasi 

 a = ا

 b = ب

 t = ت

 ts = ث

 j = ج

 h = ح

 kh = خ

 d = د

 dz = ذ

 r = ر

 z = ز

 s = س

 sy = ش

 sh = ص

 dl = ض

 th = ط

 zh = ظ

 ‘  = ع

 gh = غ

 f = ف

 q = ق

 k = ك

 l = ل

 m = م

 n = ن

 w = و

 h = ه

 ’.. = ء

 y = ي

Untuk Madd dan Diftong 

â =  a  panjang 

î  =  i   panjang 

û = u panjang          
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- Kemudian dalam transliterasi ini, kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyyah atau huruf qamariyyah, penulis samakan, yakni al, untuk 

mempermudah penulisan. 

Contoh: � al- Rajul – ا! �

 al- Sayyidah – ا!%$#ة      

- Ya’ nisbah yang terletak di akhir kata, ditulis dengan menggunakan 

tanda panjang (madd) di atasnya, dan yang terletak sebelum huruf akhir, 

ditulis dua huruf.  

Contoh: &' ( ditulis ‘arabî 

     )$' ( ditulis ‘arabiyyah 

Adapun penulisan ta’ mabŝuthah (ت) pada akhir lafazh tetap tertulis 

dengan t. Sedang  ta’ marbûthah (ة)  pada akhir lafazh yang bersambung 

dengan lafazh lain (menjadi mudlâf) dalam tarkib idlâfah, maka tetap 

tertulis t. Namun jika lafazhnya tidak bersambung, atau berdiri sendiri, 

maka ditulis dengan h.  

Contoh:   در,+ت  ditulis dirâsât 

 ditulis jannat al-na’im  �/( ا!/.$-       

 ditulis madrasah  0#ر,(       

B. Singkatan 

cet.  = cetakan 

ra. = +12/( ر4& هللا )/2+, ر4& هللا )/6, ر4& هللا 

SAW.  = -7,879 هللا )7$6 و 

SWT.  = 8!+.:6 و;+<=, 

t.d. = tidak diterbitkan  

H.  = tahun Hijriyyah  

M.  = tahun Masehi 

t.pn.  = tanpa Penerbit 

W.  = wafat 

t.t  = tanpa tempat 

t.th. = tanpa tahun 
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