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ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengalaman subjek yang memiliki peran
sebagai rohaniwan Islam di masyarakat dalam memaknai proses pengembangan
spiritual. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengalaman setiap subjek dalam
proses mendalami kehidupan spiritual. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Metode ini
dipilih dengan pertimbangan bahwa IPA merupakan metode sistematis yang
berfokus pada makna yang diperoleh subjek terhadap pengalaman, peristiwa
khusus, dan keadaan yang dialami subjek. Peneliti menemukan bahwa proses
yang dialami setiap subjek untuk mengoptimalkan kualitas spiritualnya terdiri
dari: (1) ketertarikan untuk mendalami kehidupan spiritual; (2) proses individu
mengembangkan kualitas spiritual; (3) manfaat menjalani kehidupan spiritual; (4)
manifestasi mendalami kehidupan spiritual. Penelitian ini sampai pada
kesimpulan bahwa makna pengalaman spiritual rohaniwan Islam adalah
kebutuhan untuk menjalin kedekatan dengan Allah SWT (need of intimacy).
Setiap subjek menjalani berbagai pengalamannya untuk mencapai apa yang diridai
atau disenangi oleh Allah Subhanahuwata’ala (SWT). Pengalaman yang mereka
lalui kental dengan pengabdian yang bersifat sukarela untuk mencapai kedekatan
dengan Allah SWT.
Kata kunci : pengalaman spiritual, rohaniwan Islam.
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ABSTRACT
The study focused upon the experiences of the Islamic ecclesiastic sensing their
process of spiritual development. Therefore, the purpose of this study was to gain
in-depth understanding of the experience of each subject deepen their spiritual life
process. Verbatim and transcripts of the interviews were then analysed using
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). This method was chosen with
the consideration that science is a systematic method that focuses on the meaning
of the subject of the experience gained, special events, and circumstances
experienced by the subject. Researcher found four master themes as the result of
analysis. It consist of: (1) an interest to deepen the spiritual life, (2) the process of
developing the spiritual qualities of the individual, (3 ) the benefits of living a
spiritual life, (4) explore the manifestation of spiritual life. This study came to the
conclusion that the meaning of the Islamic clergy spiritual experience is the need
to establish closeness with Allah (need of intimacy). Each subject underwent a
variety of experiences to achieve what is pleasing by Allah Subhanahuwata'ala
(SWT). All of the experiences they have been through are close with voluntary
devotion to achieve closeness to Allah SWT.
Keyword : spiritual experiences, Islamic ecclesiastic.
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