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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilakukan di pengajian rutin tarekat naqsabandiyah di 

Purbalingga yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Pasulukan Tarekat 

Annakhsabandiyah yang berpusat di desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Pasulukan merupakan 

pesantren yang fokus pada kegiatan tarekat Naqsabandiyah dengan jamaah 

mencapai ribuan dan berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas dan 

Purbalingga. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden yang sudah 

menikah dengan jumlah laki-laki sebanyak 68 dan perempuan sebanyak 92 orang. 

Peneliti membagikan kuesioner setelah acara pengajian rutin bulanan kepada para 

jamaah yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015. Terdapat beberapa 

responden yang langsung mengisi kuesioner ditempat dan ada pula yang dibawa 

pulang untuk kemudian dikembalikan lagi esok harinya ke Pondok Pesantren atau 

pada pengajian rutin pertemuan selanjutnya. Dengan adanya pengajian rutin setiap 

bulan yang diadakan oleh Pondok Pesantren sehingga lebih memudahkan peneliti 

untuk melakukan penelitian. 

 Pendiri Pondok Pesantren Pasulukan ini yaitu KH. Raden Mas Muhammad 

Ilyas (Mbah Ilyas) yang masih memiliki nasab keturunan dari keraton 

Ngayogyakarto. Usia pondok pesantren sudah mencapai lebih dari seabad dengan 

bukti bangunan pondok yang masih kental dengan arsitektur bangunan pada zaman 
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kolonial Belanda. Selain itu, pondok ini memang sudah ada sejak kolonial Belanda. 

Santri dari pondok pesantren didominasi oleh para manula dengan umur lebih dari 

50 tahun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka datang dari berbagai 

daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Cilacap, Banyumas, 

Purbalingga, dll. Kegiatan sehari- hari penghuni pondok yaitu membaca Al- 

Qur’an, puasa, tetapi juga ta’allum atau belajar tentang Islam, serta berbagai amal 

lainnya. Dalam ajarannya, tarekat naqsabandiyah melatih para santri bukan hanya 

dari segi batiniah saja melainkan pelatihan nafsu keduniawian seperti makan pun 

diatur. Para jamaah dilatih menjadi vegetarian dan makanan seperti telur, susu, 

daging dilarang untuk dikonsumsi 

Santri pondok pesantren Pasulukan lebih bersifat temporer artinya jika pada 

hari biasa santri hanya berkisar 20 hingga 50 orang, namun saat hari besar Islam 

seperti bulan Ramadhan santri dapat mencapai ratusan hingga ribuan. Para santri 

menginap di pondok tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa 

diskriminasi dari pihak keluarga selama batasan waktu 10-40 hari. 

2. Persiapan Penelitian 

a. Persiapan adminisrasi  

Persipan administrasi dalam penelitian ini diawali dengan pengajuan   

permohonan surat ijin penelitian dilapangan. Setelah memperoleh surat ijin untuk 

penelitian, peneliti menyerahkan kepada pengurus pondok pesantren Pasulukan 

Sokaraja Lor cabang Purbalingga pada tanggal 25 November 2015. 
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b. Persiapan alat ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari  dua skala yaitu 

Skala psychological well being diadaptasi dari new measure of well being oleh 

Diener, Derrick, Robert, dkk (2009). Skala ini berisi 8 aitem dengan koefesien 

reliabilitas Alpa Cronbach 0.86 untuk mengungkap psychological well being pada 

573 mahasiswa di lima universitas. Alat ukur yang kedua yaitu Skala work 

engagement diadaptasi dari Utrecht Work Engagement Scale (Schaufeli & Bakker, 

2003). Skala ini berisi 17 aitem dengan koefesien reliabilitas Alpa Cronbach untuk 

setiap subskala 0,88 sampai dengan 0,95. Selain dua skala tersebut terdapat juga 

Reynolds Short-Form of Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Reynolds 

Short Form of MCSDS) dari Reynold & Gerbasi (1982) sebagai variabel kontrol 

dengan 11 aitem  yang terdiri dari 2 dimensi yaitu menyetujui yang disukai dan 

menolak yang tidak disukai. Masing-masing skala diterjemahkan dari bahasa 

Inggris ke dalam bahasa Indonesia kemudian di susun hingga menjadi angket dalam 

bentuk booklet. Pada booklet tesebut diberi cara-cara menjawab pertanyaan agar 

memudahkan responden dalam menjawab. Kemudian diperbanyak sebanyak 

responden yang ada. Berikut adalah tabel-tabel hasil evaluasi ketiga alat ukur. 

 

 

 

 



32 

 

 
 

Tabel 4 

Hasil Evaluasi Alat Psychological Well Being 

Dimensi 
Butir Favourable 

Nomor Butir Jumlah 

Meaning and 

purpose 
7 1 

Supportive and 

rewarding 

relationships 

8 1 

Engaged and 

interested 
9 1 

Contribute to the 

well-being of others 
10 1 

Competency 11 1 

Self-acceptance 12 1 

Optimism 

Being respected 

Total  

13 

14 

1 

1 

8 

 

Tabel 5 

Hasil Evaluasi Alat Ukur Work Engagement Scale 

Dimensi 
Butir Favourable 

Nomor Butir Jumlah 

Vigor 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 

Dedication 21, 22, 23, 24, 25 5 

Absorption 26, 27, 28, 29, 30, 31 6 
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Total  17 

 

Tabel 6 

Hasil Evaluasi Alat Ukur Reynolds Short Form of Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale (Reynolds Short Form of MCSDS) 

Dimensi Nomor aitem Jumlah  Cronbach's Alpha 

Menyetujui yang 

disukai  

1,2,4,5,7,8,10,11 8 

0,656 
Menolak yang tidak 

disukai  

3,6,9 3 

Jumlah   11  

 

B. Laporan Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 November 

2015 dengan melibatkan 160 orang jamaah tarekat Naqsabandiyah di Purbalingga. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada setiap 

jamaah tarekat. Kemudian para jamaah mengisi form identitas diri yang ada dalam 

angket tersebut dan dilengkapi dengan petunjuk pengisian serta cara menjawab 

pertanyaan guna mempermudah dalam mengisi kuesioner.  

C. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu jamaah tarekat naqsabandiyah yang sudah 

menikah baik laki-laki maupun perempuan di kabupaten Purbalingga. Berdasarkan 
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data yang ada diketahui bahwa jumlah jamaah tarekat perempuan lebih banyak 

dibandingkan laki- laki dengan rentang usia dari 30 tahun hingga 85 tahun. Berikut 

gambaran mengenai subjek penelitian: 

Tabel 7 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 68 42,50% 

Perempuan 92 57,50% 

Total 160 100.00% 

 

Tabel 8 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

30-40 tahun 11 6,9% 

41-50 tahun 25 15,8% 

51-60 tahun 46 28,9% 

61-70 tahun 35 22,1% 

71-80 tahun 12 7,5% 

81-85 tahun 3 1,9% 

Tidak menjawab 28 17,5% 

Total 160 100,6% 
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Tabel 9 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Usia Pernikahan 

Usia Pernikahan Jumlah Persentase 

10-20 tahun 28 17,5% 

21-30 tahun 32 20,3% 

31-40 tahun 31 
19,7% 

41-50 tahun 24 15,2% 

51-60 tahun 8 5% 

61-70 tahun 3 1,8% 

Tidak menjawab 34 21,3% 

Total  160 100,8% 

 

Tabel 10 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Penghasilan Jumlah Persentase 

Rp 0- Rp 1000000 56 35,1% 

Rp 1100000- Rp 
2000000 3 1,9% 

Rp 2100000- Rp3000000 4 2,5% 

Rp 3100000- Rp 

3500000 1 0,6% 

Tidak menjawab 96 60% 

Total  160 100,1% 
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Berdasarakan Tabel  8 dan 9, dapat diketahui bahwa usia terbanyak pada 

subjek penelitian yaitu pada usia 51- 60 tahun dengan persentase 28,90% dan 

penghasilan paling banyak yang dimiliki oleh responden yaitu Rp 0 hingga Rp 

1000000 dengan persentase 35,1%. 

Tabel 11 

Deskripsi Subjek Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

Guru 8 5,0% 

Petani 53 33,1% 

Wiraswasta 9 5,6% 

Lain-lain 41 25,7% 

Tidak menjawab 49 30,6% 

Total  160 100,1% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang 

mendominasi responden yaitu petani dengan prosentase 33,1% sebanyak 53 orang 

dan terdapat pekerjaan yang lainnya sebanyak 41 orang dengan prosentase 25,7%  

berupa pensiunan, perangkat desa, pegawai negeri sipil (pns), dan pekerjaan 

lainnya. 
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2. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat 

psychological well being dan work engagement pada jamaah tarekat 

naqsabandiyah. Berikut hasil data penelitian yang didapat: 

Tabel 11 

Deskripsi Data Penelitian 

Variabel 
penelitian 

Mean Standar Deviasi 

Psychological 

well being 3,64 0,72 

work 
engagement 3,63 0,59 

 

Berdasarkan Tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata- rata antara 

kebahagiaan psikologis dan keterlibatan kerja pada jamaah tarekat naqsabandiyah 

hampir sama, dengan nilai mean pada kebahagiaan psikologis sebesar 3,64 dan nilai 

mean pada keterlibatan kerja sebesar 3,63. 

Peneliti juga melakukan kategorisasi dengan pendekatan persentil untuk 

memperoleh informasi mengenai keadaan subjek ke dalam 5 (lima) kategori. 

Rumus norma kategorisasi yang digunakan oleh penelitian ini ialah : 
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Tabel 12 

Norma Kategorisasi Variabel Penelitian 

Kategori 
Rumus 

Norma 

Variabel Penelitian 

Psychological well 
being 

Work engagement 

Sangat Rendah X<P20 X<3.0 X<3.23 

Rendah P20≤X<P40 3.0≤X<3.57 3.23≤X<3.52 

Sedang P40≤X<P60 3.57≤X<3.85 3.52≤X<3.82 

Tinggi P60≤X≤P80 3.85≤X≤4.42 3.82≤X≤4.11 

Sangat Tinggi X>P80 X>4.42 X>4.11 

 

Berdasarkan norma kategorisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka 

subjek pada penelitian ini dapat dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) kategori pada 

masing-masing variabel penelitian.  

Tabel 13 

Deskripsi Psikologis Responden Penelitian 

 Variabel penelitian 

Kategori Psychological Well Being Work Engagement 

 F % F % 

Sangat rendah (x<P20) 28 17,6% 30 18,9% 

Rendah (P20 ≤XP40) 30 18,7% 30 18,9% 

Sedang (P40 ≤XP60) 28 17,5% 35 21,9% 

Tinggi (P60 ≤XP80) 40 25% 32 20% 
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Sangat tinggi (x>P80) 33 20,7% 32 20% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kebahagiaan psikologis pada 

jamaah tarekat naqsabandiyah tergolong dalam kategori tinggi dengan persentase 

25% dan sangat tinggi dengan persentase 20,7%. Sedangkan keterlibatan kerja yang 

dimiliki oleh responden termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 21,9% 

dan kategori tinggi serta sangat tinggi dengan persentase sama yaitu 20%. 

Tabel 14 

Deskripsi Psychological Well Being Responden Penelitian Berdasarkan Jenis 

Kelamin  

Kategorisasi Norma Persentil Psychological Well Being 

Laki- laki Perempuan 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 11 16,2% 17 18,5% 

Rendah P20  ≤ X < P40  10 14,6% 20 21,7% 

Sedang P40  ≤ X < P60  12 17,7% 16 17,4% 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  19 28% 21 22,8% 

Sangat Tinggi X> P80  15 22,1% 18 19,6% 

Total   67 98,6% 92 100 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan psikologis pada pengikut 

tarekat naqsabandiyah berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan 

dan termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 28% pada laki- laki dan 

22,8% pada jenis kelamin perempuan. 
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Tabel 15 

Deskripsi Work Engagement Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin  

Kategorisasi Norma Persentil Work Engagement 

Laki- laki Perempuan 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 11 16,3% 19 20,9% 

Rendah P20  ≤ X < P40  13 19,3% 17 18,6% 

Sedang P40  ≤ X < P60  18 26,6% 16 18,5% 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  11 16,3% 21 22,7% 

Sangat Tinggi X> P80  15 22,1% 17 18,6% 

Total   68 100,6% 90 99,3% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan kerja pada pengikut tarekat 

naqsabandiyah berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat yang sedang dengan 

persentase 26,6% dan keterlibatan kerja pada jenis kelamin perempuan termasuk 

dalam kategori tinggi dengan persentase 22,7%. 

Tabel 16 

Deskripsi Psychological Well Being Responden Berdasarkan Usia  

Kategorisasi Norma Persentil Psychological Well Being 

< 60 tahun ≥ 60 tahun 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 11 17,5% 12 17,2% 

Rendah P20  ≤ X < P40  11 17,5% 13 18,8% 

Sedang P40  ≤ X < P60  12 19,1% 13 18,8% 



41 

 

 
 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  11 17,5% 20 28,9% 

Sangat Tinggi X> P80  18 28,5% 10 14,4% 

Total   63 100,1% 68 98,1% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebahagiaan psikologis pengikut tarekat 

naqsabandiyah pada usia kurang dari 60 tahun memiliki tergolong dalam kategori 

sangat tinggi dengan persentase 28,5% sedangkan pada usia lebih dari sama dengan 

60 tahun memiliki tingkat kebahagiaan psikologis yang tinggi dengan persentase 

28,9%. 

Tabel 17 

Deskripsi Work Engagement Responden Berdasarkan Usia  

Kategorisasi Norma Persentil Work Engagement 

< 60 tahun ≥ 60 tahun 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 8 12,8% 19 27% 

Rendah P20  ≤ X < P40  7 11,2% 13 18,6% 

Sedang P40  ≤ X < P60  14 22,3% 15 21,6% 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  18 28,5% 10 14,4% 

Sangat Tinggi X> P80  16 25,5% 11 15,7% 

Total   63 100,3% 68 97,3% 

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan kerja pengikut tarekat 

naqsabandiyah pada usia kurang dari 60 tahun tergolong dalam kategori tinggi 

dengan persentase 28,5% sedangkan pada usia lebih dari sama dengan 60 tahun 

memiliki tingkat keterlibatan kerja yang sangat rendah dengan persentase 27%. 
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Tabel 19 

Deskripsi Psychological Well Being Responden Berdasarkan Usia Pernikahan 

Kategorisasi Norma Persentil Psychological Well Being 

< 32 tahun ≥ 32 tahun 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 8 12,8% 14 22% 

Rendah P20  ≤ X < P40  11 17,7% 11 17,1% 

Sedang P40  ≤ X < P60  16 25,8% 8 12,5% 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  12 19,4% 18 28,1% 

Sangat Tinggi X> P80  15 24,2% 12 18,7% 

Total   62 99,9% 63 98,4% 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kebahagiaan psikologi yang 

dimiliki oleh responden dengan usia pernikahan kurang dari 32 tahun termasuk 

dalam kategori sedang dengan persentase 25,8% dan termasuk dalam kategori 

tinggi yang dimiliki oleh responden  usia pernikahan lebih dari sama dengan 32 

tahun dengan persentase 28,1%. 

Tabel 20 

Deskripsi Work Engagement Responden Berdasarkan Usia Pernikahan 

Kategorisasi Norma Persentil Work Engagement 

< 32 tahun ≥ 32 tahun 

F % F % 

Sangat Rendah X< P20 5 8% 19 28,2% 

Rendah P20  ≤ X < P40  12 19,3% 10 15,7% 



43 

 

 
 

Sedang P40  ≤ X < P60  15 24,2% 13 20,3% 

Tinggi P60  ≤ X ≤P80  15 24,2% 9 14,1% 

Sangat Tinggi X> P80  15 24,2% 12 18,9% 

Total   62 99,9% 63 97,2% 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan kerja yang 

dimiliki oleh responden dengan usia pernikahan kurang dari 32 tahun termasuk 

dalam kategori sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan kesamaan persentase 

sebesar 24,2% dan termasuk dalam kategori sangat rendah yang dimiliki oleh 

responden  usia pernikahan lebih dari sama dengan 32 tahun dengan persentase 

28,2%. 

 

D. Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kebahagiaan 

psikologis dan keterlibatan kerja pada pengikut tarekat. Secara keseluruhan, 

pengikut tarekat ini memiliki tingkat kebahagiaan psikologis yang tinggi bahkan 

sangat tinggi dan keterlibatan kerja yang sedang (lihat Tabel 17). Berdasarkan 

analisis kategori yang didapat diketahui bahwa untuk variabel psychological well 

being terdapat 25% responden memiliki tingkat psychological well being tinggi 

dengan jumlah responden sebanyak 40 orang dan 20,7% pada kategori sangat tinggi 

dengan jumah responden 33 orang. Sedangkan pada variabel work engagement 

terdapat 21,9% responden yang memiliki tingkat work engagement sedang dengan 

jumlah responden 35 orang dan memiliki tingkat tinggi serta sangat tinggi dengan 

jumlah responden yang sama yaitu 32 orang. 
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Deskripsi orang yang memiliki psychological well-being yang baik adalah 

orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu, mampu 

membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian 

terhadap tekanan sosial, maupun menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam 

hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal (Papalia, Olds, & Feldman, 

2009 dalam Werdyaningrum, 2013). 

Terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat religiusitas yang baik maka urusan pekerjaannya pun baik. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Saifullah (2012) yang berjudul “Etos kerja pengikut 

tarekat qadiriyah wa naqshabandiyah” mengungkapkan bahwa orang yang 

mendalami spiritual dengan memasuki kehidupan tasawuf tidaklah menjadikan 

orang rendah etos kerjanya akan tetapi justru sebaliknya mereka etos kerjanya 

tinggi. 

 Dalam penelitian ini terdapat analisis tambahan faktor demografik yaitu 

foktor gender, usia, dan usia pernikahan. Pada faktor gender, diketahui bahwa jenis 

kelamin laki- laki cenderung memiliki kebahagiaan psikologis yang lebih tinggi 

dibandingkan perempuan dengan persentase 28% sebanyak 19 responden dan 

22,8% sebanyak 21 responden. Seperti yang diungkapkan oleh Ryff (1995) bahwa 

dari faktor psychological well being dilihat berdasarkan jenis kelamin maka lebih 

tinggi wanita dibandingkan laki-laki pada beberapa aspek. Sedangkan pada variabel 

keterlibatan kerja, jenis kelamin laki- laki tergolong pada kategori sedang dengan 

persentase 26,6 % responden sebanyak 18 orang dan pada responden perempuan 

terdapat 21 orang kategori tinggi dengan persentase 22,7%. Hal tersebut 
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membuktikan bahwa mereka yang mengikuti tarekat pun memiliki keterlibatan 

kerja yang bagus walaupun mengikuti banyak rutinitas ibadah. 

 Pada faktor demografik usia, diketahui bahwa kebahagiaan psikologis dan 

keterlibatan kerja pada usia kurang dari 60 tahun termasuk dalam kategori sangat 

tinggi dan tinggi dengan persentase 28,5% sebanyak 18 responden dan 28,5% 

sebanyak 18 responden. Sedangkan pada usia lebih dari sama dengan 60 tahun 

memiliki tingkat kebahagiaan psikologis dan keterlibatan kerja yang tinggi dan 

sangat rendah dengan persentase 28,9% sebanyak 20 responden dan 27% sebanyak 

19 responden.  

 Dari data yang ada, diketahui bahwa berdasarkan faktor demografik usia 

maka pada usia kurang dari 32 tahun responden memiliki tingkat kebahagiaan 

psikologis dan keterlibatan kerja yang sedang dan tinggi, sangat tinggi, serta sedang 

dengan persentase 25,8% sebanyak 16 responden dan 24,2% sebanyak 15 

responden. Sedangkan pada usia lebih dari sama dengan 32 tahun tingkat 

kebahagiaan psikologis dan keterlibatan kerja pengikut tarekat termasuk tinggi dan 

sangat rendah dengan persentase 28,1% sebanyak 18 responden dan 28,2% 

sebanyak 19 responden. Seperti yang dijelaskan oleh Ryff (2012) bahwa dalam 

beberapa aspek kesejahteraan, seperti environmental masteri dan autonomy 

mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia, sedangka personal growth dan 

purpose in life mengalami penurunan dalam hal usia. 

 Dari data di atas dapat dikatakan bahwa banyaknya rutinitas dalam 

beribadah tidak menjadi suatu alasan untuk malas bekerja. Saat seseorang berusaha 

untuk memahami bagaimana perintah Allah, maka orang tersebut akan dapat 
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menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Untuk mendapatkan kehidupan 

akhirat yang baik, para pengikut tarekat Naqsabandiyah memiliki waktu khusus 

untuk beribadah. Perihal duniwai atau materi, mereka juga berusaha secara lahir 

dan batin. Ikhtiar lahir dilakukan dengan berusaha seoptimal mungkin sesuai 

dengan etos kerja atau semangat kerja tinggi, serta ikhtiar batin juga dilakukan 

dengan berdoa memohon pertolongan hanya kepada Allah (Saifullah, 2012). Saat 

seseorang berusaha maka pada akhirnya hanya memiliki dua pilihan antara 

menerima atau tidak menerima hasil yang diperoleh. Sikap syukur apabila sukses 

dan sabar apabila gagal, akan menjadikan seseorang bersikap qana’ah, yang pada 

gilirannya akan membawa ketenangan dan ketentraman jiwa. Ketenangan dan 

ketentraman jiwa inilah yang dicari oleh seorang Muslim yang mendalami 

kehidupan spiritual dengan memasuki kehidupan tasawuf.  (Saifullah, 2012). 

Bradburn mendefinisikan psychological well-being adalah sebuah kebahagiaan 

yang merupakan hasil kesejahteraan psikologis dan merupakan tujuan tertinggi 

yang ingin dicapai manusia (Ryff, 1995). Para pengikut tarekat Naqsabandiyah 

diajarkan bagaimana cara menghadapi keadaan sehingga lebih mudah untuk 

mencapai kesejahteraan psikologis. 

 Penjelasan di atas sekaligus untuk menjawab pertanyaan penelitian 

mengenai asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa para pengikut tarekat tidak 

memikirkan hal duniawi atau pekerjaan dan hanya mementingkan urusan akhirat 

saja. Dalam penelitian ini hal tersebut tidak dibenarkan, karena spiritualitas 

seseorang cenderung berpengaruh pada sikapnya dalam bekerja atau semangat 

kerjanya (etos kerjanya) (Saifullah, 2012). Vigor dikarakteristikan oleh tingginya 
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tingkat energi dan ketahanan mental yang memuaskan saat keadaan karyawan 

sedang bekerja, dapat dikarakterisitikan juga sebagai keinginan di dalam diri 

karyawan untuk menginvestasikan usahanya dalam bekerja dan ketekunan 

karyawan dalam menghadapi kesulitan saat bekerja. Schaufeli& Bakker (2003). 

 Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa para pengikut tarekat 

Naqsabandiyah memiliki tingkat psychological well being dan work engagement 

cukup tinggi. Dengan adanya aspek-aspek yang telah dijelaskan di bab dua maka 

dapat dijadikan salah satu acuan untuk mendapatkan kesejahteraan psikologis dan 

keterlibatan kerja yang baik. Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti kegiatan 

yang ada pada tarekat Naqsabandiyah untuk mencapai tingkat psychological well 

being dan work engagement yang baik sesuai aspek-aspek dalam psikologi dan 

perintah dalam Islam. 

 Dengan tingginya tingkat work engagement yang dimiliki oleh pengikut 

tarekat Naqsabandiyah dapat diartikan bahwa dalam  tarekat tersebut tidak ada 

ajaran yang dapat membuat malas bekerja. Adapun anggapan masyarakat yang 

menilai bahwa dengan banyaknya dzikir atau ibadah lain yang menyita waktu 

sehingga mengurangi kesempatan untuk bekerja dapat terjawab melalui penelitian 

ini. Fakta lain bahwa dalam tarekat Naqsabandiyah terdapat ajaran dzikir sirri atau 

dzikir secara perlahan sehingga dapat dilakukan kapanpun sekalipun dalam keadaan 

bekerja. Jadi bekerja dan berzikir dapat dilakukan berlama-lama tanpa harus 

berhenti bekerja, dan hal inilah kelebihan anggota TQN yang mungkin berbeda 

dengan tarekat lainya, apalagi dengan orang Islam pada umumnya (orang awam) 

(Saifullah, 2012). Deimikian halnya dengan tingginya tingkat psychological well 
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being pada anggota tarekat Naqsabandiyah maka dapat dijadikan sebuah contoh 

bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan psikologis baik. Kaitannya juga 

dengan work engagement yang dimiliki oleh manusia yang bertujuan untuk 

mengumpulkan materi dengan maksimal, banyak dari mereka yang memiliki 

banyak harta namun selalu merasa cemas dan tidak pernah puas. Namun hal 

tersebut tidak terjadi pada anggota tarekat Nasabandiyah karena mereka paham 

bagaimana mencari dan memperlakukan harta tesebut. Dalam pemahaman tasawuf 

(anggota TQN), harta kekayaan yang sebenarnya adalah harta kekayaan yang ada 

di hati dan bukan yang ada di tangan  (Saifullah, 2012) 

 Melalui fakta yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan 

pemikiran positif bagi masyarakat mengenai keterlibatan kerja dan kesejahteraan 

psikologis pada pengikut tarekat Naqsabandiyah. Terdapat berbagai ajaran 

mengenai religiusitas dan sikap menghadapi kehidupan dalam taerakat 

Naqsabandiyah, sehingga masyarakat dapat melihat bahkan mengambil manfaat 

dari hal tersebut. 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengalami kelemahan berupa pengambilan 

data karena sebagian besar responden memiliki umur yang tergolong lansia 

sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk membimbing dalam pengisian 

kuesioner. Selain itu minimnya referensi mengenai tarekat Naqsabandiyah 

membuat peniliti hanya berpacu pada sumber tertentu saja.  


