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ABSTRAK 
 
 
Misbakhul Munir (NIM :3103294). Nilai-nilai Pendidikan Tauhid Dalam 
Serat Wirid Hidayat Jati Karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. 
 

Tauhid (pengesaan terhadap Allah SWT) merupakan hal yang paling 
mendasar dalam agama Islam, karena tauhid merupakan inti dari semua ajaran 
akidah maupun syari’ah Islam. Aplikasi dan Implementasi dari tauhid adalah 
akhlak. Maka terasa tepatlah ketika ada ayat “inna maa bu’itstu li utammia 
makarimal akhlaq”. Akhlak terpuji atau makarimal akhlak  itu bisa terjadi atau 
terwujud andai ajaran tauhid itu sudah mampu tertanam dengan baik terhadap 
pribadi seseorang. Nilai-nilai pendidikan tauhid ini bisa ada dimana saja termasuk 
dalam cerita atau sastra. 

Ronggowarsito atau Bagus Burhan adalah seorang pujangga terkenal dari 
Surakarta. Darah bangsawan dan seni memang mengalir dari keluarganya. 
Sebagai seorang pujangga ia terkenal hingga negeri Belanda. Selain ‘Serat 
Kalatidha” yang merupakan jangka atau ramalan mengenai ‘zaman edan’, banyak 
karya sastranya yang terkenal. Salah satu diantaranya adalah “serat wirid hidayat 
jati”  yang telah penulis teliti nilai-nilai pendidikan tauhid di dalamnya. 

Tentunya dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu 
membedah serat wirid itu sendiri untuk kemudian dipilah dengan berbagai 
metode, diantara metode hermeneutika hingga penelusuran unsur intrinsik. 
Setelah itu dianalisis berbagai pendidikan tauhid yang ada dalam serat tersebut.  

Setelah melakukan penelitian baru penulis ketahui bahwa Ronggowarsito 
dalam serat wirid yang berbentuk jarwa (prosa) ini, memakai dua sudut pandang 
(point of view) yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang 
ketiga. Sudut pandang orang pertama ini baru diketahui ketika ia memakai 
sandiasma (penyamaran nama) dalam candra sengkala : rong songga warga 
sinuta. Nama samaran yang dipakai dalam serat ini adalah Kiyahi Muhammad 
Sirollah Kedhung Kol. 

Kemudian setelah dianalisis ternyata dalam serat ini Ronngowarsito 
menjabarkan dengan cukup jelas mengenai pendidikan tauhid, proses 
pengajarannya serta penejelasannya. Hampir rata-rata keterangan dari berbagai 
sumber kitab salaf. Sedang nilai-nilai pendidikan tauhid yang terkandung dalam 
serat ini adalah nilai pendidikan tauhid rububiyah, nilai pendidikan tauhid 
uluhiyah dan nilai asma’ dan sifat. Mengenai tapa-laku atau ritual-ritual dalam 
serat ini, meski penulis belum bisa menilai atau mengkategorikan manekung, 
lelaku atau wirid yang ada didalamnya sebagai pendidikan tauhid ubudiyah, tetapi 
manekung itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 
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MOTTO 
 

  

: لقمان﴿َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِالْبِنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُين َال ُتْشرِْك بِاللِه ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم 
13﴾ 

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar". (QS. Al Luqman: 13) 
 
 

)163ْم إَِلٌه َواِحٌد الَ إَِلَه ِإأل ُهَو الرْمحَُن الرِحيُم (البقرة: َوِإَهلُكُ   
Adapun Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan melainkan dia 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS. Al Baqarah : 163) 
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah swt, Tuhan sumber 
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DEKLARASI 
 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillâhilladzî nawwaranâ bi al’ilmi wa al’aqli. Segenap puja dan 

puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, hidayah, dan bimbingan serta kekuatan lahir batin kepada diri 

peneliti, sehingga skripsi ini yang merupakan hasil dari sebuah usaha ilmiah dan 

proses akademik yang cukup panjang dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.  

Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita 

Nabi Agung Muhammad saw, sosok historis yang membawa proses transformasi 

dari masa ”uncivilized” yang gelap gulita ke arah alam yang sangat terang 

benderang dan berperadaban ini, juga kepada para keluarga, sahabat serta semua 

pengikutnya yang setia disepanjang zaman. 

Penelitian yang berjudul ”NILAI-NILAI PENDIDIKAN TAUHID 

DALAM SERAT WIRID HIDAYAT JATI KARYA RADEN NGABEHI 

RONGGOWARSITO” ini pada dasarnya disusun untuk memenuhi persyaratan 

guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo Semarang. Oleh karena itu, karya ilmiah ini merupakan kulminasi-

formal akademik yang sudah barang tentu tetap disertai akuntabilitas akademik 

juga dan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban akademik (scholar duty) an 

sich tetapi juga sebagai media untuk memberikan wacana dan solusi dalam dunia 

kependidikan. 

Cukup terharu rasanya ketika penulis telah menyelesaikan proses 

akademik dan penyusunan skripsi ini. Karena dengan media ini penulis telah 

banyak belajar, berfikir, berimajinasi, mencurahkan segenap kemampuan dalam 

hal pemikiran, kreativitas dan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan curiosity 

(rasa ingin tahu) penulis atas problematika hasil belajar peserta didik yang rendah 

dalam mengarungi suatu setting pertempuran intelektualitas yang cukup 

menantang sehingga dapat mencari dan menemukan identitas diri sebagai seorang 

manusia yang dianugerahi akal oleh Sang Kholiq. Oleh karenanya, penulis 

semakin sadar akan berbagai kelemahan, kebodohan dan keterbatasan yang ada 

dalam diri penulis, ”wamâ ûtîtum min al’ilmi illa qalîlan”. 
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Dalam proses penyusunan penelitian tersebut, peneliti banyak 

mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena 

itu izinkan peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Allah 

yang telah membantu peneliti sehingga karya sederhana ini bisa menjadi 

kenyataan, bukan hanya angan dan keinginan semata. Peneliti ucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA., Rektor IAIN Walisongo Semarang. 

2. Prof. DR. H. Ibnu Hadjar, M. ED., Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo. 

3. Ahmad Muthohar, M.Ag, Ketua Jurusan PAI. 

4. Nasiruddin, M.Ag., Sekretaris Jurusan PAI. 

5. Ahmad Muthohar, M.Ag., selaku Pembimbing I (Bidang Materi), yang 

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya serta dengan 

tekun dan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Drs. Sajid Iskandar, S, M.Pd., selaku Pembimbing II (Bidang Metodologi), 

yang juga telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya serta 

dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

7. Mufidah, M.Pd, selaku Wali Studi selama Penulis menuntut ilmu di IAIN 

Walisongo Semarang. 

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik dan memberikan 

pencerahan untuk selalu berpikir kritis-edukatif, transformatif-inovatif 

dalam menggali ayat-ayat qauliyyah dan kauniyyah selama berada di 

lingkungan Kampus IAIN Walisongo Semarang. 

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tak 

terlupakan bantuannya, baik bantuan materiil maupun sprirtuil yang 

langsung maupun tak langsung turut serta dalam penyelesaian penelitian 
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Akhirnya, semoga segala bantuannya yang tidak ternilai ini mendapatkan 

balasan dari Allah SWT dengan balasan yang sepantasnya, dan semoga penelitian 

ini bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri. 

 

Semarang, 28 Juni 2010  

 

 

Penulis  
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