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Tulisan ini memotret perkembangan ajaran tarekat di daerah Tulungagung
yakni ketika Pondok PETA sebagai lembaga dakwah di bidang tasawuf, dan
memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membangun kehidupan masyarakat di
Tulungagung pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini sengaja difokuskan
pada ajaran tarekat yang dikembangkan di pondok tersebut yaitu Tarekat
Syadziliyah. Penelitian ini juga berusaha mengungkapkan tentang perjalanan dan
upaya-upaya dari Pondok PETA Tulungagung untuk melangsungkan dakwahnya
pada masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung dan sekitarnya periode
1952-1984.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
penelitian sejarah yang melalui beberapa tahapan, yakni tahap penentuan topik,
tahap pengumpulan sumber, baik utama maupun pendukung, tahap verifikasi atau
kritik terhadap validitas sumber yang dipakai, tahap interpretasi atau penafsiran
sumber, sehingga tercipta sintesa dari fakta-fakta yang terangkum dengan
mendekati objektifitas, dan yang terakhir adalah tahap penulisan. Adapun sumber
yang digunakan oleh penulis berupa arsip arsip Pondok, serta sumber pendukung
berupa buku-buku.

Hasil penelitian ini banyak melihat sejauh mana perkembangan tarekat
Syadziliyah di Pondok PETA Tulungagung. Mengenai pengaruh ajaran tarekat
yang dikembangkan oleh Pondok PETA Tulungagung pada Periode 1952-1984,
yaitu periode kepemimpinan Syekh Mustaqim dan Syekh Abdul Jalil Mustaqim.
Setiap periode kepemimpimimpinan memiliki gaya dan strategi penyiaran dakwah
yang berbeda beda.

Faktor tradisi yang mengikat pada masyarakat Tulungagung sebagai salah
satu bagian dari metode pendekatan dakwah pada Pondok PETA merupakan
bagian yang penting dalam perkembangan agama Islam di Tulungagung.
Hubungan yang sangat erat pada kehidupan sosial-budaya masyarakat
Tulungagung pada tahun 1952-1984 tentu berkorelasi erat dengan pemahaman
masyarakat terhadap ajaran Agama dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari tradisi
dan aktifitas pada kampung kampung santri seperti kampung Banjar dan wilayah
Kauman yang memiliki nuansa keislaman yang sangat kuat.
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