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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Pengobatan Alternatif dalam Aspek-Aspek Ajaran 
Tasawuf di Sanggar Melati Rahayu Desa Pohkecik, Kecamatan Dlanggu, 
Mojokerto” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab 
pertanyaan tentang bagaimanakah keberadaan sanggar Melati Rahayu di Desa 
Pohkecik, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto? Bagaimanakah ajaran sufistik dalam 
pengobatan alternatif di sanggar Melati Rahayu? Data penelitian terhimpun dari 
wawancara langsung dengan tabib sanggar Melati Rahayu, pasien yang berobat di 
sanggar Melati Rahayu, dan juga masyarakat sekitar di daerah tempat sanggar 
Melati Rahayu yang didukung dengan data dokumentatif serta literatur pendukung 
yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat. Selanjutnya, penelitian 
ini dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa keberadaan sanggar Melati Rahayu dalam dunia 
pengobatan alternatif ialah salah satu dari berbagai jenis pengobatan alternatif 
yang ada di sekitar kita yang dalam penyembuhannya menggunakan ajaran-ajaran 
sufistik. Ada pun ajaran-ajaran sufistik yang digunakan dalam proses 
penyembuhan pasien di sanggar Melati Rahayu yaitu metode dzikir, doa, dan 
shalat. Dimana pusat pengobatan dari Sufi Healing yaitu berpusat pada dzikir baik 
itu untuk penyembuhan penyakit fisik maupun non fisik.    

Kata kunci: Ajaran sufistik, pengobatan alternatif 
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MOTTO 

 

فاذا , انه قال لكل داء دواء. م.ل هللا صعن جا بر عن رسو
الداء بر باذ هللا عز وجلاصيب دواء   

 

Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan 

penyakitnya, penyakit tersebut akan sembuh dengan seizin Allah Ta’ala. (H.R. 

Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur kehadirat-Mu ya Rabbi…. 

Atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada terkira serta dengan 

segala kebesaran-Mu yang telah memberikan jalan untuk menyelesaikan 

tukas akhir ini. 

Hanya skripsi inilah yang dapat kupersembahkan buat mereka yang dekat 

di hatiku. 

1. Skripsi ini kupersembahkan kepda kedua orang tuaku, bapak Utomo dan 

ibu Musammah, sembah bakti untukmu kuhaturkan atas jerih payah yang 

telah mendidik, membekali, dan memperjuangkan segala kemampuan 

untuk menghantarkaknku sampai akhir perjalanan studiku, mudah-

mudahan tetesan keringat dan air mata yang telah dicurahkan kepadaku 

tidak menjadi sia-sia. 

2. Kepada adikku tercinta Asmaul Fauziyah yang paling aku sayangi, yang 

selalu memberi warna terbaik dalam hidupku. 

3. Kepada teman-temanku seperjuangan yang ada di Pesantren Mahasiswa 

An-Nur khususnya warga komplek F, Eni, Tutik, Maslakhah, Nilna, Hida, 

Novi, dan lain-lain, terima kasih banyak karena kalian selalu menjadi 

penyemangat dan telah banyak membantu untuk melancarkan dalam 

segala hal. 
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4. Teman satu kamarq Eni yang telah memberikan dukungan dan 

bantuannya, tetangga-tetangga kamar F7 yang sering aku repotkan Ulfa, 

Ii’, Alul, Fia, Iim. 

5. Teman-teman seperjuangan AF ’09, Fitri, Virda, mbak Mut, Latipo, Afni, 

Yayuk, Mala, Ulid, Ila’, mas Je, Ghopar, Samsul, Malik, Afif, Hanip, Alm. 

Mbah Fathun dan lain-lain, yang selalu berbagi keceriaan dalam sedih 

maupun duka. Persahabatan ini akan terjalin selama-lamanya, terlalu indah 

untuk dilupakan. 

6. Keluarga besar IQMA (Ikatan Qori’ Qori’ah Mahasiswa IAIN Sunan 

Ampel) khususnya angkatan ’09, Arul, Emil, Amel, Urwah, Yosi, Aziz, 

Huda, Bahrul, Ainur, Tutus, Lukman. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puja dan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ajaran Sufistik Pada 

Pengobatan Alternatif Melati Rahayu Di Dusun Jabaran, Desa Pohkecik, 

Kecamatan Dlanggu, Mojokerto”. Semoga Allah memberikan manfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. 

Shalawat serta salam kami tujukan kepada baginda Rasulullah 

SAW yaitu panutan seluruh umat manusia di dunia, beserta keluarga, para 

sahabatnya serta orang-orang yang telah memperjuangkan panji-panji 

agama yang telah dikibarkannya. Semoga kelak kita termasuk umat yang 

mendapatkan syafa’at beliaudi hari kiamat, amin. 

Penulis menyadari bahwa dengan terselesainya skripsi ini adlah 

tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati 

pennulis ucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Abd. A’la M.Ag., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

2. Dr. Ma’sum, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan 

Ampel Surabaya beserta staf-stafnya. 

3. Hammis Syafaq, selaku ketua jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 
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4. Drs. Loekisno Chairil Warsito M. Ag., selaku dosen pembimbing yang 

banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Dosen Fakultas Ushuluddin khususnya seluruh dosen pengajar di 

Jurusan Aqidah Filsafat. 

6. H. Khusrul Hadi Setyawan, selaku pemilik sanggar pengobatan 

alternatif Melati Rahayu, dimana sebagai objek penelitian dalam 

penulisan skripsi ini. 

7. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Utomo dan Ibu Musammah yang 

selalu mencurahkan cinta dan kasihnya sepanjang hidupku yang selalu 

melewatkan malam-malamnya bermunajat demi putrid-putrinya. 

8. Seluruh keluarga besar K.H. Imam Ghazali Sa’id dan Hj. Ni’mah Nur 

selaku pemangku Yapesma An-Nur yang sedikit banyak telah 

membantu doa dengan tulus kepada santri-santrinya. 

9. Keluarga besarku Yapesma An-Nur, teman-temanku angkatan 2009, 

khususnya warga komplek F, 

10. Seluruh keluarga besar IQMA (Ikatan Qori’-Qori’ah Mahasiswa IAIN 

Sunan Ampel Surabaya) tempat dimana aku menimba banyak ilmu (di 

luar bangku kuliah), pengabdian dan arti kesetiaan dari mas-mas, 

mbak-mbak senior sampai adek-adek junior. Terima kasih atas doa dan 

dukungan yang senantiasa tercurahkan.  

11. Keluarga IQMA As-Syafa’ah, cak Ali, cak Faqih, cak Asrul, cak Edi, 

cak Lutfi, cak Lukman, Amel, Urwah, Emil, Yosi, Ani, yang telah 
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memberikan arti kesetiaan dari sebuah persahabatan sejati dan 

persaudaraan. 

12. Sahabat-sahabat seperjuanganku AF 2009 yang tetap solid dan 

kompak, kalian luar biasa, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita 

terindah dalam hidupku. 

13. Teman-teman KKN Siwalan 80, terima kasih atas canda tawa dan 

doanya. Semoga persahabatan kita tidak hanya berlaku sementara, 

tetapi akan tetap abadi selamanya. 

14.  Dan semua pihak yang turut andil membantu penulis, baik hanya 

sekedar mengambilkan selembar kertas maupun yang ikut andil 

langsung dalam diskusi pendalaman materi judul penulis. Semoga apa 

yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah 

SWT. 

Akhirnya tanpa mengingkari adanya kekurang sempurnaan dari 

penulis ini, penulis berharap adanya kritikan maupun saran dari para 

pembaca. Dan semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu-ilmu pengetahuan.  

      Surabaya, 27 Juli 2013  

          

       Lailatur Rokhmah 

 

 

 




