
ABSTRAK 

Idi Amin, (Pengajian Tasawuf KH. Muhammad Bakhiet Pada Majelis Ta’lim 

Nurul Muhibbin Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah) di bawah bimbingan I: 

Prof. Dr. H. Asmaran As, MA dan II: Dr. Irfan Noor, M.Hum pada Pascasarjana 

UIN Antasari Banjarmasin, (2020).  

Kata kunci : (Pengajian tasawuf, Muhammad Bakhiet, Nurul Muhibbin). 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena di Kalimantan Selatan Khususnya di 

Kota Barabai. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masyarakat sangat mengenal 

dengan sosok K.H. Muhammad Bakhiet yang populer dengan sebutan Guru 

Bakhiet, beliau merupakan salah satu ulama kharismatik di Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah yang juga memiliki majelis pengajian yang cukup besar dan 

banyak memiliki jama’ah. Majelis taklim tersebut bernama Nurul Muhibbin yang 

beralamat di Jalan M. Ramli Kecamatan  Barabai Darat, Barabai Hulu Sungai 

Tengah. Salah satu isi dari pengajian beliau ialah mengenai ilmu tasawuf dalam 

konteks modern yakni ma’rifat kepada Allah, zuhud, ilmu, rahmat dan kemurkaan 

Allah, zikir dan wirid, karamah, Aksi: pergaulan (suhbah) dan Muzakarah, dan 

khalwat pada masa modern.      

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengajian tasawuf KH. Muhammad Bakhiet pada 

Majelis Taklim Nurul Muhibbin barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sumber 

data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian  ini 

adalah informan dan dokumen.  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah editing, kategorisasi dan memberikan analisis terhadap temuan 

penelitian berdasarkan data yang ada. Sedangkan pengecekkan keabsahan data 

ialah dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. 

Hasil penelitian ini adalah Pengajian tasawuf KH. Muhammad Bakhiet 

pada Majelis Ta’lim Nurul Muhibbin Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

beralamat di jalan M. Ramli No. 89 Desa Kitun Raya Kelurahan Barabai Darat 

Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan pengajian ini 

dilaksanakan satu kali dalam seminggu dari jam 20.00 wita jam 22.00 wita, 

dengan cara pembacaan sebuah kitab hingga khatam atau selesai, kemudian 

diganti lagi dengan kitab yang lain.  

Tasawuf yang diajarkan oleh K.H. Muhammad Bakhiet merupakan 

tasawuf kekinian atau modern, karena dalam pengajarannya dijelaskan dengan 

konteks saat ini yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang mengenai ma’rifat 

kepada Allah, zuhud, ilmu, rahmat dan kemurkaan Allah, zikir dan wirid, 

karamah, Aksi: Pergaulan (suhbah) dan Muzakarah, dan khalwat pada masa 

modern.   
 


